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Editor’s Column
The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without
doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher
education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who
have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are
brilliant with the faculty of option and a liberated will.
Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to
act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military
and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and
socioeconomic status.
The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent
in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to
past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and
subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by
an raise in funds.
At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change
is marvelous. We, the publishers of Research Genius E Journal, are very much eager to view
some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and
social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as
orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology,
commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire
transform.

Chief-Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali

JUNE-2019,

VOLUME-8, ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/
SHANTI E
JOURNAL OF RESEARCH

ISSN : 2278-4381
JUNE : - 2019,
VOLUME-8, ISSUE-30

INDEX

Sr.

Title

Page

1. બાંધકામ �િમકોની સમ�યાઓનો એક અ�યાસ

1-7

- લિલત એમ હાલારી

2. Z\U Z;FI6 pWMUDF\ SFD SZTF zlDSMGM ;DFHXF:+LI VeIF;
- S<5[X JLP HFGL
3. વેદનાથી ઉભરાતો અછાંદસ કા�યસં�હ: ‘� ૂરજ થવા� ંુ શમ�’ંુ
- *હા�દ�ક�ુમાર

�પાભાઈ ��પિત

**પંડ�ા � ૂિમ આિશષભાઈ

ુ રાતમાં બાળકો� ંુ પોષણ�તર 5
4. �જ
- �દનેશભાઇ એમ. રો�હત

8-11
12-16

17-22

5. વીર પસલી’ના ગાંધી
23-29

-�ા. ચૈતાલી એન. ઠ�ર

6. સં��ત
ૃ નાટકમાં �વનદશ�ન
- હ�રલ. ડ�. પટ�લ

30-34

7. મહાકિવ કાિલદાસની કૃિતઓમાં િન�િપત રા�ભાવના.
-ડૉ. યોિગની એચ. �યાસ

JUNE-2019,

35-37

VOLUME-8,

ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/

8.
3

ISSN : 2278-4381

HFC[Z5;\NULGF\ l;wWF\TM

38-41

-Mr. BhardwajbhaiPrahladbhai Vyas

9.

“सू�ा�मको म��ांशः” ।
-अं�कतः जे. रावलः

42-45

10. शै�िणकिव�ानदृ��ाप�रभाषे�दुशख
े र��थः
-उ�दतः िजते�� शमा�
77

17. la?k"kZ vkSj vdsysiu dk lqugjk :igyk jax
MkW- foEeh lnkjaxk.kh

JUNE-2019,

VOLUME-8,

46-49

68-7

ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

બાંધકામ �િમકોની સમસ્યાઓનો એક અભ્યાસ
1

- લિલત એમ હાલારી,
�રસચર્ સ્કોલર, સમાજ શાસ્� િવભાગ,
વીર નમર્દ દિક્ષણ ગુજરાત યુિનવ�સટી, સુરત

માનવીની સ્થળાંતરની લાક્ષણીકતા ઐિતહાિસક તબક્કા અનુસાર પ�રવતર્ન પામતી રહી છે . આ�દમાનવ ખોરાકની
શોધમાં િનરંતર પ�ર�મણ કરતા ખેતીની શોધ બાદ સ્થાયી સામુદાિયક �વન �વતા મનુષ્યે અન્ય સમુદાયનાં �દેશ
પર આ�મણ શ� કયાર્, અને નવા �દેશોમાં સ્થાયી થયા. પુરાતનકાળથી લોકો ભોજન રહેઠાણ સુરક્ષા અથ� એક
જગ્યાએથી બી� જગ્યાએ કુટબ
ું , �િત, કબીલા, બી� દળના �પમાં સ્થળાંતર કરતા ર�ા છે . સ્થાયી થવા માટે
લોકોએ અપનાવેલી આ રીતે સ્થળાંતર કરવામાં આવે છે . આ એક શા�વત ���યા છે .
સ્થળાંતરને ઘણા અથ�માં સમજવામાં આવે છે . સાહીત્યક �પે એનો અથર્ વ્યિક્ત અથવા વ્યિક્તઓનું એક
જગ્યાએથી બી� જગ્યાએ તેમજ એક રહેઠાણથી બી� રહેઠાણમાં પ�રણમે છે . New Webster’s
Dictionary ના અનુસાર સ્થળાંતર એટલે ૧) એક જગ્યાએથી બી� જગ્યા, િવસ્તાર, રા� અથવા દેશની
ફેરબદલી. ૨) કામની શોધમાં એક જગ્યાએથી બી� જગ્યાની ફેરબદલી.
ઔ�ોિગકરણ �વેશ બાદ આકાર લેતું સ્થળાંતર મોટે ભાગે વૈયિક્તક �કારનું હોય છે . એટલે કે વ્યિક્ત
પોતાના અંગત િવકાસની તકો સુલભ હોય તે સ્થળે વસવાટ બદલાતો જણાય છે . આ ઉપરાંત યુધ્ધ કે રાજકીય
અિસ્થરતાના પ�રિસ્થિતમાં મોટી સંખ્યાને કરવી પડતી િહજરતને પણ સ્થળાંતરનો એક �કાર છે . િવકાસ
પ�રયોજનાને કારણે સમ� વસાહત પાસે ફરિજયાત પણે કરાવાતા સ્થળાંતરનો પણ ઉલ્લેખ અિનવાયર્ છે . (પટેલ
અજુ ર્ ન અને દેસાઈ �કરણ, ૧૯૯૨) સ્થળાંતરની ���યામાં બે બાબત મુખ્ય જણાય છે . �િમક એક સ્થળેથી બી�
સ્થળે �ય છે . બીજુ ં કે તેમના રો�જદા િનવાસ સ્થાનને ને બદલે નવા સ્થળે િનવાસ કરે છે . (જોષી મહેશ, ૧૯૮૯)
સ્થળાંતરીતોના રોજગારીના ક્ષે�ો- ભારતમાં સ્થળાંતરીતોના રોજગારી ક્ષે�ો કૃિષ અને બાંધકામની સાથે સાથે, અન્ય
ક્ષે�ો જે વાકે પે�ોિલયમ, ઓઇલ એન્ડ ગેસ, શીપ�ગ, િસમેન્ટ, ધાતુશાસ્�, પેપર, કેિમકલ, ફ�ટલાઇઝર, ઓએન�સી,
ગેઇલ, િશપયાડર્, િસમેન્ટ, એનટીપીસી પાવર પ્લાન્ટ, સ્ટીલ, રાસાયિણક, તેલ, સમુ�ી આવાગમનના પીવીસી,
ઓઇલ શારકામ અને એક્સપ્લોરેશન �યન્ટ, કાપડ, હીરા, એલએન�, પેપર િમલ વગેરે માં રોજગારી મેળવે છે .
ં છે . ભારતમાં
ભારતમાં બાંધકામ ક્ષે�-િવ�વમાં ભારત બી� �મનું સૌથી વધુ ઝડપથી િવકાસ પામી રહેલું અથર્ત�
બાંધકામ ઉધોગ ભારતીય અથર્તં�માં િવકાસ માટેના મૂડી રોકાણનો ગણનાપા� િહસ્સો ધરાવે છે . અને
ઔધોિગકીકરણ, શહેરીકરણ, આ�થક િવકાસ અને ઉચ્ચ �વન ધોરણ માટે લોકોની વધતી જતી અપેક્ષાઓને કારણે
આ ક્ષે�માં વધુ િવકાસ થવાની શક્યતા છે .
ભારતમાં કૃિષ ક્ષે� પછીના �મે બાંધકામક્ષે� બી� �મની સૌથી મોટી આ�થક �વૃિત છે . ઇન્ડો- ઇટાલીયન ચેમ્બર
ઓફ કોમસર્ના ભારતમાં બાંધકામ ક્ષે� અંગન
ે ા અહેવાલ મુજબ ૨૦૦૮-૦૯ દરમ્યાન ભારતમાં માળખાગત
સવલતોમાં થયેલા કુલ મૂડી રોકાણનો ૬૫ ટકા ભાગ બાંધકામ ક્ષે�માં થયો હતો. અને ભિવષ્યમાં પાયાની સુિવધાઓ
અંગેના મૂડીરોકાણમાં બાંધકામક્ષે� સૌથી મોટો ભાગ ભજવે એવી અપેક્ષા છે . ભારતના કુલ ઘરેલુ પેદાશનો લગભગ
૧૧ ટકા ભાગ બાંધકામમાં મૂડીરોકાણ સ્વ�પે છે . ભિવષ્યના આવનારા વષ� દરમ્યાન ઉ�ર્, એરપોટર્ વગેરેમાં થનારા
મૂડીરોકાણને કારણે સમ� બાંધકામ ઉધોગનો માટા પાયે િવકાસ થનાર છે .
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વૃિધ્ધ પામતા મધ્યમ વગર્ની વધતી જતી આવક, િવભકત કુટબ
ું ોની સંખ્યામાં વધારો, નીચા વ્યાજ દરો, યુવા વગર્માં
ઘરની માિલકી માટે વધતુ જતું વલણ વગેરે પ�રબળોને કારણે રહેઠાણ અંગેની માંગમાં તી� વધારો થઇ ર�ો છે .
Indicus Analytics નાં એક અભ્યાસ મુજબ ૨૪.૩ િમિલયન નવા આવાસોની માંગ થશે. જે ને માટે આવનારા
વષ� દરમ્યાન ૧૬ િબિલયન યુરો જે ટલું મૂડી રોકાણ જ�રી બનશે. આ સાથે જ વ્યાપાર ક્ષે�ની જ�રીયાતો જે વી કે
આધુિનક ઓ�ફસો, હોટેલો, શોપ�ગ સેન્ટરો વગેરે માટે વ્યાપારી િમલ્કતોની પણ માંગ વધશે. નેશનલ સ્કીલ
ડેવલપમેન્ટ કોપ�રેશનના ૨૦૦૮ ના અહેવાલ મુજબ છે લ્લા આઠ વષ�માં બાંધકામ ક્ષે�નું ઉત્પાદન લગભગ ૧૧.૧
ટકાના ચ�વૃિધ્ધ વા�ષક દરે વધ્યુ છે . કુલ ઘરેલુ પેદાશમાં બાંધકામક્ષે�નો ફાળો ૯ ટકાની આસપાસ ર�ો છે .
ભારતની કુલ ઘરેલુ પેદાશમાં જુ દા જુ દા ક્ષે�ના િહસ્સામાં છે લ્લા વષ� દરમ્યાન િદ્વતીય ક્ષે� અને �ાથિમક ક્ષે�ની
તુલનામાં પણ બાંધકામ ક્ષે�નો વૃિદ્ધ દર વધુ ર�ો છે . વષર્ ૧૯૭૨-૭૩ થી ૧૯૭૭-૭૮ દરમ્યાન �ાથિમક ક્ષે�
૪.૩૪, િદ્વતીય ક્ષે� ૪.૯૧, તુિતય ક્ષે� ૪.૭૦, બાંધકામ ક્ષે� ૪.૫૭ હતો.વષર્ ૧૯૭૭-૭૮ થી ૧૯૮૩ દરમ્યાન
�ાથિમક ક્ષે� ૨.૪૭, િદ્વતીય ક્ષે� ૪.૩૮, તુિતય ક્ષે� ૫.૧૫, બાંધકામ ક્ષે� ૧.૩૪ હતો. વષર્ ૧૯૮૩ થી ૧૯૮૭૮૮ દરમ્યાન �ાથિમક ક્ષે� ૦.૦૩, િદ્વતીય ક્ષે� ૪.૯૮, તુિતય ક્ષે� ૬.૯૦, બાંધકામ ક્ષે� ૪.૩૦ હતો. ૧૯૮૮૧૯૮૯ થી ૧૯૯૯-૨૦૦૦ દરમ્યાન �ાથિમક ક્ષે� ૩.૩૧, િદ્વતીય ક્ષે� ૬.૬૨, તુિતય ક્ષે� ૮.૩૫, બાંધકામ ક્ષે�
૬.૩૬ હતો. વષર્ ૨૦૦૦ થી ૨૦૦૪-૦૫ દરમ્યાન �ાથિમક ક્ષે� ૧.૫૬, િદ્વતીય ક્ષે� ૬.૭૪, તુિતય ક્ષે� ૭.૫૮,
બાંધકામ ક્ષે� ૯.૧૭ હતો. વષર્ ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૦૯-૧૦ દરમ્યાન �ાથિમક ક્ષે� ૩.૧૦, િદ્વતીય ક્ષે� ૮.૮૨,
તુિતય ક્ષે� ૧૧.૧૫, બાંધકામ ક્ષે� ૯.૨૩ હતો. તેમજ ૧૧ મી પંચવષ�ય યોજના દરમ્યાન બાંધકામક્ષે�નો વૃિદ્ધ
દર ૭.૮ કુલ ઘરેલુ પેદાશના વૃિદ્ધ દર ૮.૨ કરતા થોડો ઓછો ર�ો છે . ૧૨મી પંચવષ�ય યોજનાના બે લ�યાંકો ૯
ટકા અને ૯.૫ ટકા ના સંદભર્માં જોઇએ તો આ બંને �કસ્સામાં બાંધકામક્ષે�નો વૃિદ્ધ દર કુલ ઘરેલુ પેદાશના �ુિધ્ધ દર
કરતાં વધુ રહેવાની ધારણા છે . (NSSO various round)
બાંધકામ ક્ષે�માં રોજગારી- ભારત દેશમાં કૃષી ક્ષે�ને બાદ કરતા બાંધકામક્ષે�માં રોજગારીનું �માણ સૌથી વધુ છે .
અને રોજગારી આપવામા બાંધકામક્ષે�નો ફાળો બી� નંબરે આવે છે . બાંધકામક્ષે�ના કામદારો મુખ્યત્વે તેઓ કૃિષક્ષે�
માંથી બાંધકામક્ષે�માં આવતા હોય છે .આ કામદારો માં મોટાભાગના �િમકો સ્થળાંતરીત કામદારો છે . તેઓમાં
રોજગારીનું �માણ �ચુ હોય છે .
સરકાર�ી દ્વારા પણ બાંધકામક્ષે�માં રોજગારીને મહ્ત્વ આપવામાં આવે છે . સરકાર�ી પાકની લણણી એટલે કે
મોસમ િસવાયના સમયે અને બેકારી દુર કરવા માટે બાંધકામક્ષે�ે રોજગારી પુરી પાડે છે .
વષર્ ૨૦૨૨ સુધીમાં બાંધકામક્ષે�માં લગભગ ૯૨ િમિલયન વ્યિક્તઓ રોજગારી મેળવતી હશે એવી અપેક્ષા છે .
એટલે કે હવે પછીનાં ૧૦ વષર્માં લગભગ ૫૦ િમિલયન વધારાની રોજગારીની તકો ઉભી થશે. ૧૨મી પંચવષ�ય
યોજના મુજબ વષર્ ૨૦૨૨ સુધીમાં ૩.૭૨ િમિલયન ઇજનેરો, ટેકનીશીયનો ૪.૩૨ િમિલયન, સહાય�પ સ્ટાફ
૩.૬૫ િમિલયન, કુશળ �િમકો ૨૩.૩૫ િમિલયન, અકુશળ/અધર્કશ
ુ ળ �િમકો ૫૬.૯૬ િમિલયન, કુલ માનવ શિક્ત
૯૨ િમિલયન રોજગારીની તકો ઉભી થશે.
સમ� અથર્ત�
ં માં છે લ્લા ૪ દાયકામાં રોજગારીનો લાંબા ગાળાનો વા�ષક વૃિદ્ધ દર ફકત ૨ ટકાની આસપાસ ર�ો
છે . જે માં ૧૯૭૨-૭૩ થી ૧૯૮૩ દરમ્યાન તે ૨.૪૪ ટકા, ત્યાર પછીનાં ૧૦ વષર્ દરમ્યાન ૨.૦૨ ટકા અને વષર્
૧૯૯૩-૯૪ થી ૨૦૦૪-૦૫ દરમ્યાન ૧.૮૪ ટકા જે ટલો ર�ો છે . જે દશાર્વે છે કે દરેક દાયકામાં રોજગારીનો વૃિધ્ધ
દર સમય અનુસાર ઘટતો ર�ો છે . જો કે બાંધકામક્ષે�માં આ તમામ સમયગાળા દરમ્યાન રોજગારીનો ટકાવારી વૃિધ્ધ
દર સરેરાશ કરતા ઘણા �ચો ર�ો છે . આમ ઔધોિગકક્ષે�માં બાંધકામ �વૃિ�ઓમાં રોજગારીનો વૃિદ્ધ દર
તુલનાત્મક રીતે �ચો અને વધતા દરે વધી ર�ો છે . વષર્ ૧૯૯૯ થી ૨૦૦૫ દરમ્યાન તે ૭ ટકા જે ટલો હતો. જયારે
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છે લ્લા ૫ વષ�માં તે ૧૧ ટકા જે ટલો ર�ો હતો. જે ની સામે અથર્ત�
ં માં કુલ રોજગારી લગભગ િસ્થર થઇ ગઇ હતી.
(NSSO various round)
સુરત શહેરમાં બાંધકામ�સ્તુત સંશોધનમાં સુરત શહેરની પસંદગી કરવામાં આવી છે . જે સમ� િવ�વમાં સૌથી ઝડપથી િવકસતા શહેરોમાંનું
એક છે . સુરત શહેર એ ગુજરાત રાજયના અમદાવાદ બાદ બી� વ્યાવસાયીક કેન્� તરીકે આવે છે . સુરત શહેરના
ઝડપથી થઇ રહેલા સુરતનો ઔધોિગક િવકાસ ખૂબ જ ઝડપથી ર�ો છે . સુરત શહેર મુખ્યત્વે કાપડ ઉધોગ અને હીરા
ઉધોગ માટે �ણીતું શહેર છે . રોજગારી અને િવકાસની ��ીએ સુરત શહેરમાં બાંધકામક્ષે� અગત્યનું સ્થાન ધરાવે
છે .ઔધોિગક િવકાસની એક આગવી લાક્ષિણકતાને કારણે શહેરની વસ્તીમાં મોટુ �માણ સ્થળાંતરીત વસ્તીનું છે .
સુરત સીટી ડેવલપમેન્ટ પ્લાન, ૨૦૦૬-૨૦૧૫ મુજબ સુરતમાં બાંધકામક્ષે�નો રોજગારીમાં ફાળો ૭.૧૦ ટકા
જે ટલો છે . તેની સરખામણીમાં સેવાક્ષે�નો ફાળો ૧૦.૬ ટકા અને મેન્યુફેકચર�ગ ક્ષે�નો ફાળો ૫૩ ટકા જે ટલો છે .
સ્વભાિવક રીતે વસ્તી વૃિદ્ધ અને આ�થક �વૃિ�ના વ્યાપને લીધે બાંધકામક્ષે�નો િવકાસ પણ ખુબ ઝડપથી થઇ ર�ો
છે . સુરત શહેરમાં ચાલી રહેલ બાંધકામ �વૃિ�ઓને બે િવભાગ હેઠળ વહ�ચી શકાય છે . જે માં ખાનગી ક્ષે�ની
બાંધકામ �વૃિ�ઓ અને �હેર ક્ષે� એટલે કે સુરત મહાનગરપાિલકા અને રાજય કે કેન્� સરકાર દ્વારા થતી
બાંધકામની �વૃિ�ઓ. આ બંને ક્ષે�ો દ્વારા થતી બાંધકામની �વૃિ�માં એક સામાન્ય બાંધકામ �વૃિ�એ રહેઠાણો (
મકાનો/�ચી અને મધ્યમ ઇમારતો) વગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
સ્થળાંતરીત કામદારો પર થયેલા અભ્યાસોનું િવહંગાવલોકનSurabhi K.S.(૨૦૦૭) એ કોચીમાં તાિમલ સ્થળાંત�રત �િમકોની સામાિજક -આ�થક પ�રિસ્થિતનો અભ્યાસ
કરવો અને સ્થળાંતર માટે �ોત્સાિહત કરતા અને દબાણ કરતાં પ�રબળો �ણવા વગેરે હતા. Mukherjee (૨૦૦૯)
એ ભારતનાં શહેરી િવસ્તારના સ્થળાંત�રત �િમકોના �વન- ધોરણ અને કાયર્ પ�રિસ્થિત મા સાથર્ક ફેરફાર ની
તપાસ કરવામાં આવી હતી. N. Parveen & Patil (૨૦૧૦) એ આ અભ્યાસમા સ્�ી બાંધકામ �િમકોની
સમસ્યાઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. Poongodi R. (૨૦૧૨) એ સંશોધનમા તાિમલનાડુના શહેરના
બાંધકામ કામદારોની સામાિજક- આ�થક અને કામની િસ્થિત નો અભ્યાસ કરવો. તેમજ નડતી મુશ્કેલીઓનો અભ્યાસ
કય� હતો.
ILO(૨૦૦૧) ના અહેવાલ મુજબ તેમાં જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં બાંધકામ ઉધોગમાં Reputed Construction

Companies & Multinational Companies ને બાદ કરતાં બાંધકામમાં અકસ્માતો િનવારવા સલામત
કામની િસ્થિત સજર્ વા કે સાવચેતીના પગલાઓ લેવાનો ખ્યાલ હજુ િવકસ્યો નથી. મોટાભાગનાં બાંધકામોમાં જૂ ની
પૂરાણી પરંપરાગત કામની પધ્ધિતથી જ કામ કરવામા આવે છે . માિલકો અને કોન્�ાકટરો કામદારોની સલામતી �ત્યે
બેજવાબદારભયુર્ વતર્ન અને લાપરવાહી દાખવતા હોવાથી અકસ્માતોનું �માણ �ચુ છે . મોટાભાગના અકસ્માતો
સલામતીના સાધનોનો અભાવ અને સલામતી �ત્યેની �ગૃિતના અભાવે સ�ર્ય છે .
M.Dilipkumar (૨૦૦૬) એ પુના શહેરની ૮૨ જે ટલી બાંધકામ સાઇટો પરથી �િમકો પાસેથી �ત્યક્ષ વ્યિક્તગત
મુલાકાત દ્વારા માિહતી એક� કરેલ હતી. આ માિહતી પરથી િનષ્કષ� �ાપ્ત કરવા માટે વગ�કરણની પધ્ધિતનો
ઉપયોગ કરવામા આવ્યો હતો. આ સંશોધનના અગત્યના િનષ્કષ� જોઈએ તો, આ �િમકોના રહેઠાણો જજર્ રીત
અવસ્થામાં હતાં અને તેઓ પતરા અને રબરની સીટ દ્વારા બનાવાયેલા ઘરોમાં રહેતા હતા. ખુબજ ઓછી બાંધકામ
કંપનીઓ પોતાના �િમકો માટે રહેઠાણની સગવડ આપતી હતી. આ રહેઠાણોમાં વીજળી, ગટરવ્યવસ્થા, બાથ�મ,
ટોયલેટ કે પીવાના પાણીની સગવડો ખુબ જ મયાર્�દત �માણમાં હતી. મોટાભાગની કંપનીઓ �િમકોને કોઇપણ
�કારની વૈદકીય સારવાર પૂરી પાડતી ન હતી. ઉપરાંત સ્�ી �િમકોને મેટરનીટીની ર�નો લાભ પણ મળતો ન હતો.
જો કામના સમય દરમીયાન કોઇ અકસ્માત બને અને ઇ�ઓ થાય ત્યારે સારવાર ખચર્ પુ� પાડતી ન હતી. �વન
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િવમો પણ આપવામાં આવેલ નથી. સેફટી સાધનો જે વા કે હેલમેટ, ગ્લોઝ, સેફટી સુઝ વગેરે બાંધકામ ક્ષે�ના
�િમકોને પુરા પાડવામાં આવતા ન હતા. આ ક્ષે�માં થયેલા �મની સરખામણીમાં �િમકોનું વેતન ઘ�ં ઓછુ હોય
છે . ઉપરોકત અભ્યાસના આધારે નીચેના હેતઓ
ુ ની પસંદગી કરવામાં આવી છે .
૧) શહેરોમાં સ્થળાંત�રત બાંધકામ કામદારોનું સામાિજક �ુ�ભુમી �ણવી. ૨)બાંધકામ કામદારોના સ્થળાંતરના
કારણોની તપાસ કરવી. ૩) બાંધકામ કામદારોના વતનની તેમજ શહેરી બાંધકામ સાથે સંકળાયેલ સ્થળાંત�રત
કામદારોના ��નો/સમસ્યાઓ અંગેની �ણકારી મેળવવી.
અભ્યાસમાં સંશોધન પદ્ધિતઅભ્યાસ ક્ષે�ને અને અભ્યાસના િવષયને સમજવા માટે સંશોધકે સુરત શહેરની એક બાંધકામ સાઇટ પરના
સ્થળાંતરીત બાંધકામ �િમકો પૈકી ૩૦ ને પસંદ કરવામાં આવ્યા અને મુલાકાત અનુસચ
ુ ીની મદદથી હેતઓ
ુ ના
સંદભર્માં ��નો પુછી અનુસુચી ભરવામાં આવેલ છે .
અભ્યાસ ક્ષે�સુરત શહેરમા વસતા ૪૫ લાખ લોકોને પાયાની સુિવધાઓ પૂરી પાડતી મહાનગરપાિલકા દેશભરની સૌથી સમૃદ્ધ
મહાનગરપાિલકામાની એક છે . વેરા આવક અને કેિપટલ આવકને પ�રણામે સુરત મહાનગરપાિલકા પાસે શહેર
િવકાસના કાય� માટે તોત�ગ બજે ટ છે . છે લ્લા દશ વષર્માં મહાનગરપાિલકાએ િવકાસ કામો પાછળ કરોડો �િપયાનો
ખચર્ કય� છે અને ન�કના ભિવષ્યમાં જ સુરત મુંબઇનો િવકલ્પ બનશે એવી ભિવષ્યવાણી થઇ રહી છે . સુરત શહેરે
ઔધોિગક ક્ષે�ે હરણફાળ ભરી છે અને હાલમાં તે ગુજરાતનાં આ�થક પાટનગર તરીકે બહાર આવ્યુ છે .
હીરા, મોતી, ઝવેરાત અને જરીના ઉધોગ ઉપરાંત આટર્ િસલ્ક, પાવર લુમ્સ અને િમલોનો પણ ઘણો મોટો ઉધોગ
અહી િવકસ્યો છે . કાપડ, રેયોન, ફટ�લાઇઝર, િસમેન્ટ, કેિમકલ્સ વગેરેના ઉધોગો વરાછા, ઉધના, મગદલ્લા વગેરેમાં
ખુબ જ િવકસ્યા છે . ઉ�ાણનું પાવરહાઉસ અને સુમુલ ડેરીનો પણ તેમાં ફાળો છે . તો સુખડ અને લાકડાના
નકશીકામ અને હ�રાનું ખાતરનું જં ગી કારખાનું અને મગદલ્લા બંદરોનો િવકાસ સુરતને સમૃદ્ધ બનાવવામાં સહાયક
નીવડયા છે .
છે લ્લા દશ વષર્માં સુરત શહેરે અદભુત િવકાસ સાધ્યો છે અને સમ� એિશયામાં તે સૌથી ઝડપી વૃિધ્ધ દરે વધતુ શહેર
છે .એમ કહેવાય છે કે સુરતમાં બેરોજગારી દર શુન્ય છે અને તેથી દર વષ� લગભગ ૬૦ હ�ર લોકો ધંધા રોજગારીની
શોધમાં સુરત આવે છે . સુરતમાં ઉધોગોમાં પરંપરાગત રીતે હીરા ઉધોગ અને કાપડ ઉધોગ મહત્વનાં મનાતા હતા પરંતુ
છે લ્લા કેટલાક વષ�માં �રલાયન્સ, ��ભકો, એસ.આર, એલ.એન્ડ.ટી, એન.ટી.પી.સી., અને શેલ જે વા મહાકાય
ઉધોગોની સ્થાપનાને કારણે સુરતનું ઔધોિગક િચ� ઘ�ં બદલાઇ ગયુ છે .
સુરત શહેરમાં બાંધકામ ક્ષે�ે કામ કરતા સ્થળાંતરીત બાંધકામ �િમકોની િસ્થતીસુરત શહેરમાં બાંધકામ ક્ષે�ે કામ કરતા સ્થળાંતરીત બાંધકામ �િમકોની િવિવધ માિહતીમાંથી બહાર આવેલ
કેટલાક તથ્યો સંશોધન અભ્યાસના હેતુઓને પાર પાડે છે .
�સ્તુત સંશોધનમા અન્ય રાજ્યમાંથી સ્થળાંતર કરીને આવેલા કામદારોમા ૭૬.૩% અન્ય રાજ્યમાંથી સ્થળાંતર
કરીને આવેલા જે માં મધ્ય�દેશ, િબહાર, ઉ�ર�દેશ, િબહાર રાજ્યના છે . જ્યારે ૨૩.૭% ગુજરાત રાજ્યના દાહોદ,
ગોધરા, નમર્દા િજલ્લાના જોવા મળ્યા છે .
�સ્તુત સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોને સ્થળાંતર કરવા કોઈની મદદ મળતી હોય છે જે માં પ�રવારના સભ્યોની
મદદથી સ્થળાંતર કયુ� હોય તેવા ઉતરદાતા (૩૪%), મુકાદમની મદદથી સ્થળાંતર કયુ� તેવા ઉતારદાતા (૬૨%),
ગામના લોકોની મદદથી સ્થળાંતર કરનાર ઉતરદાતા (૪%), જોવા મળ્યા છે .
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�સ્તુત સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોને મુકાદમ સાથે પૈસા બાબતમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૦%), કામ
માટે સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૫.૭%), વ્યિક્તગત સબંધોમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા
(૨%),સામાિજક સબંધોમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨%) જોવા મળે છે
સ્થળાંતર કરવા પાછળ કોઈ ને કોઈ કારણ રહેલું છે આ અભ્યાસમાં ૪૬% એ રોજગારી માટે સ્થળાંતર કયુ�, ૧૨%એ
ખેતીમાં નુકશાની થયાથી, ૨% લગ્નના કારણે, ૧૪% એ ખેતીલાયક જમીનમાં નુકશાની અને ન હોવાથી, ૧૨% એ
વતનમાં ઓછી મજૂ રી હોવાથી,૧૪% એ પ�રવાર સાથે સ્થળાંતર કયુ�.
�સ્તુત સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોને મુકાદમ સાથે પૈસા બાબતમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૦%), કામ
માટે સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૫.૭%), વ્યિક્તગત સબંધોમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા
(૨%),સામાિજક સબંધોમાં સંઘષર્ થયો હોય તેવા ઉતરદાતા (૨%) જોવા મળે છે
સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોમાં એકલાપ�ંની સમસ્યાઓથી પીડાતા ઉતરદાતા (૧૨%), સ્થળાંતર બાદ વાતાવરણ
અનુકળ
ૂ ન આવ્યું હોય તેવા ઉતરદાતા (૧૪%), ખાવાની સમસ્યા હોય તેવા ઉતરદાતા ૧૯.૭%,રહેવાની સમસ્યા
હોય તેવા ઉતરદાતા (૪૪%), ભાષાકીય તકલીફ હોય તેવા ઉતરદાતા (૮%), કામની સમસ્યાથી પી�ડત ઉતરદાતા
(૨.૩%) જોવા મળ્યા છે .
�સ્તુત સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોમાં પણ છૂ ટા છે ડાનું �માણ જોવા મળે છે જે માં અલગ અલગ કારણો જોવા
મળ્યા છે . અણબનાવ થી છૂ ટા છે ડા થયા હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૪%), તેમનો પિત દા� પીને મારામારી કરતા
હોવાથી છૂ ટા છે ડા થયા હોય તેવા ઉતરદાતા (૧૪%), કોઈપણ �કારે મારઝુડ કરતા હોવાથી છૂ ટા છે ડા થયા હોય
તેવા ઉતરદાતા (૧૫.૭%), અન્ય સાથેના અનૈિતક સંબધોના કારણે છૂ ટા છે ડા થયા હોય તેવા ઉતરદાતા (૬.૩%)
જોવા મળ્યા હતા.
�સ્તુત સંશોધનમાં બાંધકામ કામદારોમાં વ્યસનનું �માણ વધુ જોવા મળે છે . તેઓ દર મિહને ૫૦ થી ૧૫૦ સુધીનો
ખચર્ કરતાં હોય તેવા ઉતરદાતા (૬%), ૧૫૧ થી ૨૫૦ સુધીનો ખચર્ કરતાં હોય તેવા ઉતરદાતા (૨૫.૭%), જ્યારે
૨૫૧ થી વધુનો ખચર્ કરતાં હોય તેવા ઉતરદાતા (૬૮.૩%)જોવા મળે છે .
�સ્તુત સંશોધનમાં ઉતરદાતાઓમાના મોટાભાગના એટ્લે કે ઉતરદાતા (૮૪%) દેણાનો ભોગ બનેલા છે . જ્યારે
મા� ઉતરદાતા પર (૧૬%) કોઈ પણ �કારનું લે�ં નથી. આથી ફિલત થાય છે કે બાંધકામ કામદારોમાં દેણાનું �માણ
વધુ જોવામાં આવે છે .
�સ્તુત સંશોધનમાં આવરી લેવાયેલા ઉતરદાતાઓમાંના (૨૪%) બાંધકામના કારણે આંખને નુકશાન થાય છે એવું
જણાવ્યુ હતું. જ્યારે ઉતરદાતાઓ (૧૭.૭%) હાથ પગને નુકશાન, ઉતરદાતા (૪૨.૩%), ઉતરદાતા (૨%) ને
સ્વાથયને લગતી અન્ય તકલીફ, ઉતરદાતા (૬%) ને �વાસમાં તકલીફ થતી જોવા મળે છે . આમ આવી રીતે
બાંધકામ કામદારોની તેમના આરોગ્ય પર અસર થતી જોવા મળે છે .
બાંધકામ સાઇટ પર કામ કરતા મજુ ર કામદારો પોતાના વતનથી દુર સ્થળાંતર કરીને આવેલા હોવાથી તેઓ
કુટુંબના સામાિજક અને ધા�મક �સંગોમાં હાજરી આપી શકતા નથી. મજુ ર કામદારોને ઘણીવાર બેકાર બેસી રહેવુ
પડે છે . જે થી તેઓ દા�, બીડી, તમાકુ ગુટકા વગેરે જે વા વ્યસન તરફ વળે છે . ઘણીવાર તેઓને આ�થક- શારી�રક
શોષણને કારણે માનિસક રોગોનો શીકાર બનવુ પડે છે . આખો �દવસ બે ટંકનું ભોજન કમાવવામાં આવા મજુ ર
કામદારો સમય કાઢી નાખે છે . જે થી બાળકો �ત્યે પુરતું ધ્યાન આપી શકતા નથી. પ�રણામે આવા કામદારોના બાળકો
પૂરતુ િશક્ષણ મેળવીને સુિશક્ષીત બની શકતા નથી. મજુ ર કામદારોને રહેણાંક, આરોગ્ય, મનોરંજન વગેરે જે વી
સમસ્યાઓથી લઇ અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે . આવા મજુ ર કામદારોની સ્�ીઓ આ�થક મંદીને કારણે
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અન્ય કોઇ િવકલ્પ ન મળતા ઘણીવાર વૈશ્યા�ુિત તરફ ધકેલાઇ �તી હોય છે . જે થી ઘણીવાર તેઓ એઇડસ અને
�તીય િબમારીઓનો ભોગ બનતી હોય છે . ઘણીવાર માિલકોના �ેશર નીચે મજુ ર કામદારોને કામ કરવુ પડતુ હોય છે .
જે થી માિલકના સતત ટક-ટક ના કારણે કામદારોના સ્વભાવ ગુસ્સાવાળા અને ચીડીયા બની જતા હોય છે . જે માં
મોટાભાગના મજુ રોની ઉધોગપિતઓ તરફથી સ્વાસ્થયને લગતી કોઇ ખાસ સુિવધા ઉપલબ્ધ થતી નથી. જે થી
ઘણીવાર િબમારી વખતે આવા મજુ રોને પોતાના માથા પર દેવુ કરવુ પડતુ હોય છે . સંશોધકે કરેલ િનરીક્ષણ મુજબ
સુરત શહેરનાં બાંધકામ કામદારોને સ્થળાંતરને લીધે ઉભી થતી સમસ્યાઓ હોય છે . જે માં આવાસ, બાળકોનું િશક્ષણ
વગેરે જોવા મળે છે . તેઓને પોતાનાં ગામડામાં, િવસ્તારમાં રોજગારી ન મળતાં શહેરોમાં સ્થળાંતર કરવુ પડે છે આમ
િવિવધ કાયદાઓ અમલમાં હોવા છતાં બાંધકામ મજુ રોને અનેકિવધ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે . ઉલ્લેખનીય
બાબત એ છે કે બાંધકામ મજુ રો સ્લેબ ભરવાના કામમાં રોકાયેલા મજુ રો પોતાના સ્વખચ� સલામતી માટે હેન્ડગ્લોઝ
અને સેફટી બેલ્ટ ખરીદી ઉપયોગ કરે છે .
ઉપસંહાર
બાંધકામ નું ક્ષે� એ ભારત દેશનું રોજગારી આપતું બીજુ ં મોટું ક્ષે� છે . બાંધકામનું કામ ગુજરાત રાજ્યમાં
પણ સારા એવા �માણમાં િવકસી ર�ું છે . આથી આ ક્ષે�માં મજૂ રીની તકો પણ વધુ �માણમાં ઉપલબ્ધ બની છે .
ગામડાઓમાં રોજગારીની તકો ખુબજ ઓછી હોવાના કારણે આ ક્ષે�માં રોજગારી મેળવવા માટે અકુશળ કામદારો
તેમના ગામડા માથી શહેરો તરફ સ્થળાંતર કયુ� છે . આ કામદારો શહેરમાં આવતા તેમના રહેવાની સમસ્યા સ�ર્ઈ છે .
આથી તેઓ ઝૂ પડાઓ બનાવીને તેમાં વસવાટ કરે છે . તેમના વતનમાં આ લોકો ખેતીકામ સાથે સંકળાયેલા હતા. ખેતી
પણ વરસાદ આધા�રત હોવાથી આઠ થી દસ મિહના બેકાર રહેતા હોવાથી તેઓ સ્થળાંતર કરવા મજબૂર બને છે .
શહેરમાં અકુશળ અને અભણ અને ઓછુ ં ભણેલા લોકો માટે સરળતાથી ફાવે તેવું કામ બાંધકામ મજૂ રી છે . તેમાં
સરળતાથી રોજગારી મળે છે પણ આ વ્યવસાય આકાશીરો� છે .આથી તેઓ અનેક �કારની આરોગ્ય, િશક્ષણ,
કામની સમસ્યાઓથી પીડાય છે . તેઓ તેમના ��ઢ-�રવાજોને વળગી રહે છે . બચતનું �માણ ઓછુ ં અને વ્યસનનું
�માણ વધુ જોવા મળે છે . આથી આ સ્થળાંતરીત બાંધકામ કામદારો તેમનું અને તેમના પ�રવારનું ભિવષ્ય
સુિનિ�ચત કરી શકતા નથી. સરકાર�ી દ્વારા પણ બાંધકામ �મ યોગી બોડર્ બનાવી તેમણે આઇડેિન્ટફાઇ કરી તેઓને
લગતા કાયદાઓ અને યોજનાઓનો લાભ અપાવવા �યત્નશીલ છે . પરંતુ સ્થળાંતરીત બાંધકામ કામદારોમાં તેમની
માન્યતાઓ અને વ્યસનનું �માણ વધુ અને િશક્ષણનું �માણ નીચું હોવાથી તેમનામા કોઈ ખાસ પરીવતર્ન જોવા
મળતું નથી.
સંદભર્ સુચીPoongoli, R. (૨૦૧૨) Socio-Economic characteristics of women construction workers
in Tamilnadu - Some Evidence.
Nuzhat Parveen and patil, (૨૦૧૦) Women in Informal Sector; A case study of
Construction Industry.
Mukherjee, Piu, (૨૦૦૯) Migrant Workers in Informal Sector: A Probe into Working
Conditions.
Surbhi, K.S. (૨૦૦૭) Labour Migration to Kerala : A Study of tamil migrant labourers
in Kochi.
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Gillen Marion (૨૦૦૪) Constuction Workers Perceptions of Management Safety
Practice A Qualitative Investigation Sage Publication New Delhi
SEWA Academy (૨૦૦૦) Labouring Brick by Brick, A Study of Construction Workers:
SEWA Academy, Ahmedabad
Joshi Vidhyut (Editor) Migrant Labour and Related Issues, Ford and IBM Publishing
Co. Pvt. Ltd. (૧૯૮૭)
ગુજરાતી
દવે, હ�ષદા (૨૦૦૫) સામાિજક સમસ્યાઓ, યુિનવ�સટી �ંથ િનમાર્ણ બોડર્, ગુજરાત અમદાવાદ
િહરવે ઇિન્દરા �ો., ડો. મહાદેવીયા દશ�ની (૨૦૦૪) ગુજરાત માનવ િવકાસ અહેવાલ, મહાત્મા ગાંધી આ�મ
સંસ્થાન, અમદાવાદ
વેબસાઇટ
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“ Z\U Z;FI6 pWMUDF\ SFD SZTF zlDSMGM ;DFHXF:+LI VeIF; ”
2

;\XMWSv S<5[X JLP HFGL
5LV[RP0LP lJnFYL4;DFHXF:+ EJG4
JLZ GD"N Nl1F6 U]HZFT I]lGJl;"8L4
;]ZTP

JQF" Z_!! GL J:TL 5|DF6[ EFZTDF\ :Y/F\TZLT ,MSMGL S], ;\bIF $54#&4$!4)55 H[8,L
HMJF D/[ K[P H[DF\ 5]~QFGL ;\bIF !$4_)4&Z4Z(_ VG[ :+LGL ;\bIF #!4Z&4*)4&*5 K[P :Y/F\TZGF\
SFZ6M 56 H]NF H]NF HMJF D/[ K[P H[DF\ ZMHUFZG[ ,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF $4&#4(#4*&&
J[5FZG[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF $#4$54_!( lX1F6G[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF
(_4_)4&5# ,uGG[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF ZZ4#(4(Z4*!_ HgD AFN :Y/F\TZ SZGFZGL
;\bIF $4*)45)4!)$ tIFZAFN S]8\]AGL C[ZFO[ZLG[ ,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF &4)(4_Z4#&) VG[
VgI SFZ6G[ ,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF 54#Z45)4Z$5 HMJF D/[ K[P
JQF" Z_!!GL J:TL 5|DF6[ U]HZFTDF\ :Y/F\TZLT ,MSMGL S], ;\bIF Z4&)45(4!#$ H[8,L HMJF
D/[ K[P H[DF\ 5]~QF ))4Z*4)Z! VG[ :+L !4*_4#_4Z!# K[P :Y/F\TZGF\ SFZ6M 56 H]NF H]NF HMJF
D/[ K[P H[DF\ ZMHUFZG[ ,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF ##4Z*4$#* J[5FZG[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL
;\bIF &4(*4$#5 lX1F6G[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF #45*4_($ ,uGG[ ,LW[[ :Y/F\TZ SZGFZGL
;\bIF !4_(4&*4)_* HgD AFN :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF #54(Z4)$_ tIFZAFN S]8\]AGL C[ZFO[ZLG[
,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF $(4*54Z!! K[ VG[ VgI SFZ6G[ ,LW[ :Y/F\TZ SZGFZGL ;\bIF
#Z4&_4!Z_ K[P sSource : Census of India 2011f
,MSM :Y/F\TZLT YIF AFN pWMUMGL V\NZ GFGL DM8L ZMHUFZL D[/J[ K[P VF pWMUDF\ U'C pWMU4
DwID SNGF\ pWMU4 TYF DM8F SNGF\ pWMUGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN AF\WSFD 1F[+GM 56
;DFJ[X SZL XSFIP T[DF\ 56 ,MSMG[ :Y/F\TZLT YIF AFN ;Z/TFYL ZMHUFZL D[/J[ K[P V[JL H ZLT[
:Y/F\TZLT YIF AFN S,Z SFD4 8F.<;G\] SFD4 OlGR"ZG\] SFD4 VG[ DF, ;FDFG 5[SL\UG]\ SFDDF\ ZMHUFZL
D[/J[ K[P
 :Y/F\TZLT ,MSM p5Z YI[,F VeIF;MG\] lJC\UFJ,MSG ov
lSZ6 N[;F. VG[ VH]"G 58[, s!))Zf ãFZF l,lBT 5]:TSDF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ U]HZFTDF\ 56
V;FWFZ6 lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ 5|FN[lXS lJQFDTF 56 HgDL K[P T[VM 5MFTFGF\
VeIF;DF\ U|FDL6 U]HZFTDF\ :Y/F\TZ SIF lJ:TFZDF\YL SIF lJ:TFZ TZO YFI K[m T[ DF8[GF\ HJFANFZ
5lZA/M SIF K[m :Y/F\TlZT zlDSMGL ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT V\U[GL DFlCTL T[DH V;ZM VG[
5|`GM HF6JFGM 5|IF; SIF" K[P
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VH]"G 58[, sZ__!f ãFZF 0F\U VG[ NFCMN lJ:TFZDF\YL :Y/F\TlZT YI[, VFlNJF;LVMGL JFT
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF XF DF8[ VFlNJF;LVMG[ DH]ZL SFD DF8[ :Y/F\TZ SZJ] 50[ K[ m :Y/F\TZ SZGFZF
VFlNJF;LVMGF\ ;FDFlHS ,1F6M SIF K[ m T[VMGL SFDGF\ :Y/[ XL 5lZl:YlT K[ m :Y/F\TZGF\ 5|`GG[
C/JM S[ GFA]N SZJF X]\ Y. XS[ JU[[Z[ 5|`GM VCL RRF"[ SZJFDF\ VFJL K[P TFZ6M 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[
VFlNJF;L ,MSM UZLAL N]Z SZJF\ VG[ ZMHUFZL D[/JF :Y/F\TZ SZ[ K[P
AL;G] AFlZS sZ__#f V[ SZ[,F VeIF;DF\ V[J] HMJF D?I]\ S[ )_@ zlDSM U|FdI lJ:TFZDF\YL
VFJTF CTFP H[VM VMlZ;F4 lACFZ4 SFxDLZ4 DCFZFQ8=4 5lüD A\UF/4 lACFZ4 VF;FD4 H[JF ZFHIMDF\YL
VFJTF CTFP T[DH *5@ zlDSM VlXl1FT CTFP JTGDF\ 5]ZTM ZMHUFZ D/TM G CMJFYL4 VMKL HDLG
CMJFYL4 5]ZTL VFJS G CMJFYL :Y/F\TZ SZTF DF,]D 50[ K[P H[DFGF\ (_@ zlDSM T[VMGF S]8]\AGF ;eIM
VG[ GÒSGF lD+MGF 5|Mt;FCGYL ;]ZT H[JF XC[ZDF\ ZMHUFZL D[/JJF VFJTF CTF\P H[VMG[ lJlJW
5|SFZGL ZHF4 VFZMuIGL ;[JF4 VS:DFTGF ,FEM D/TF G CTFP T[DH U\NF J;JF8DF\ VMKF DFl;S EF0[
ZC[J] 50T]\ CT]\P
;[G AD"G sZ_!_f V[ 5MTFGF\ 5]:TSDF\ EFZT4 RLG VG[ >g0MG[lXIFGF\ :Y/F\TZLT zlDSM S.
ZLT[ V;\Ul9T 1F[+DF\ HM0FI K[ T[ V\U[GF\ SFZ6M4 T[GF\ SFDGF S,FSM4 VMKF J[TGDF\ S[JL ZLT[ SFD SZ[ K[m
T[JL VG[S AFATF[ V\U[ HF6SFZL D[/JL K[P XC[ZL VG[ VF{nMlUS 5|SFZGF 5IF"JZ6DF\ SFD SZTF\
zlDSMGL SFD SZJFGL X{,LG[ T5F;L JT"DFGDF\ Y. ZC[, 5lZJ"TGM T5F;L T[GF TFZ6M ZH] SZJFGM
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
ZFH[gN= ;[\H,LIF sZ_!$f 5MTFGF\ ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8GF\ V,U V,U lH<,FVMGF\ VF{nMlUS
1F[+GF V;\Ul9T DH}ZMGF 5|`GM VG[ 50SFZMGM VeIF; SIF[" K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF VF{nMlUS
DF/BFGL HF6SFZL D[/JJF T[DH zlDSMGL VFlY"S l:YlT VG[ VgI 5lZl:YlT HF6JF VeIF; CFY
WZ[,P H[DF\ T[VM HMI] S[ zlDSM 5F;[YL JW] S,FSM SFD ,[JFDF\ VFJ[ K[ TYF DM8F EFUGF\ zlDSMG[ IMuI
,FEF[ VF5JFDF\ VFJTF GYLP H[GL T[VM D/JFGL V5[1FF ZFB[ K[P
VeIF;GF\ C[T]VM ov
p5Z HM. UI[,F VeIF;GF\ VFWFZ[ 5|:T]T ;\XMWGGF\ C[T]VM VF D]HA K[P :Y/F\TZLZ ,MSM SIF\
ZFHIDF\YL VFJ[ K[ T[ HF6J]4 T[GL ;FDFHLS 5'Q9 E]lDSF HF6JL4 :Y/F\TZGF\ SFZ6M HF6JF4 JTGDF\ S.
S. ;D:IFVMGM ;FDGM SZTF CTF\ VG[ VlC S. S. ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ T[ HF6J]P
VeIF;G]\ 1F[+ov
;\XMWS[ VeIF;GF\ lJ:TFZ TZLS[ Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJ[,L ;F{YL DM8L VF{nMlUS J;FCT V[8,[
JF5L HLPVF.P0LP;LPGM lJ:TFZ 5;\N SZ[, K[P SFZ6S[ Nl1F6 U]HZFT TZO VF{nMlUS lJSF; JWFZ[ HMJF
D/[ K[P JF5LGL V\NZ VF{nMlUS J;FCT DF8[ JQF"GF V\T ;]WLDF\ ;\5FNG SZ[, S], HDLG !!&P#( ,FB
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RMPDLP K[P JF5LGL JQF" Z_!! GL S], J:TL !&#&_5 K[P T[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF )$##( K[ T[ S],
J:TLGF\ 5( 8SF VG[ :+LGL ;\bIF &)Z&* K[ T[ S], J:TLGF\ $Z 8SF YFI K[P slH<,F VF\S0SLI ~5Z[BF
v J,;F0 lH<,M Z_!Z o 5(f
J,;F0 lH<,FGL V\NZ VFJ[,F pWMUGL JFT SZLI[ TM ;F{YL JWFZ[ Z;FI6 VG[ Z;FIl6S
5[NFXGF SFZBFGF HMJF D/[ K[P T[GL S], ;\bIF &#$ K[P pG4 Z[XD VG[ ;LgY[8LS OF.AZGF\ SFZBFGF
H[GL S], ;\bIF Z)_ K[[4 SFU/4 SFU/GL 5[NFX VG[ VFG]\;FlUS pWMUGL ;\bIF Z(! TYF
ZAZ4%,F:8LSGF\ pWMUGL ;\bIF !&5 K[P slH<,F VF\S0SLI ~5Z[BF v J,;F0 lH<,M Z_!Z o 5#f
 DFlCTL V[S+LSZ6GL 5âlTVM ov
5|:T]T VeIF;DF\ ;DlQ8 sGD]GF[f 5|lTlGlWtJ5}6" AG[ V[ DF8[ INrK lGNX"G 5|âlT âFZF
pWMUDF\ lGIlDT ZLT[ SFD 5Z VFJTF SFDNFZG[ INrK lGNX"G 5âlT âFZF 5;\N SIF" CTFP JF5LDF\
U]HZFT ACFZGF\ :yF/F\TlZT SFDNFZM VFXZ[ $5 8SF SZTF JWFZ[ HJF D/[ K[P AFSLGF\ Z5 8SF
U]HZFTDF\YL :yF/F\TlZT Y.G[ VFJ[,F SFDNFZ K[ VG[ #_ 8SF SFDNFZM VFH]AFH]GF\ lJ:TFZGF\ HMJF D/[
K[P sSource ov VFS0F\ XFBF4 JF5L GUZ 5Fl,SF4 JF5L4 lH<,M v J,;F0 Z_!!f
5|:T]T ;\XMWG DF8[ D],FSFT 5wWlTGM p5IMU SZLG[ ;DU| p¿ZNFTFVM 5F;[YL T{IFZ SZ[,
VG];}lRGF\ VFWFZ[ 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP VF p¿ZNFTFVMG[ lGNX"G 5wWlTGF\ p5IMU
ãFZF Z\U VG[ Z;FI6 pWMUDF\ SFD SZ[ K[ T[JF Z5 SFDNFZMG[ JFF5L lJ:TFZDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF\
CTF\P VF p5ZFT lGZL1F64 U|\YF,I VG[ .g8ZG[8 H[JF p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP


DH}ZMGL 5lZl:YlT ov
VF VeIF;DF\ S], Z5 zlDSMDF\YL Z_ 8SF p¿ZNFTFVM pTZ 5|N[X4 Z_ 8SF p¿ZNFTFVM lACFZ4

_( 8SF p¿ZNFTFVM 5lüD A\UF/4 !Z 8SF p¿ZNFTFVM ZFH:YFG4 !Z 8SF p¿ZNFTFVM DwI 5|N[X4 _(
8SF p¿ZNFTFVM DCFZFQ84 _$ 8SF p¿ZNFTFVM S[Z,F4 _( 8SF p¿ZNFTFVM VFW|\ 5|N[X4 _( 8SF
p¿ZNFTFVM hFZB\0 JU[Z[DF\YL VFJ[ K[P T[DF\ 56 SFDNFZM pTZ 5|N[X4 lACFZ4 DwI 5|N[X4 ZFH:YFGDF\ YL
VFJTF CMI V[J] JWFZ[ HMJF D/[ K[P :Y/F\TZGF\ SFZ6M 5]KTF H6FJ[ K[ S[ 5_ 8SF p¿ZNFTFVM ZMHUFZ4
!Z 8SF p¿ZNFTFVM J[5FZ4 #_ 8SF p¿ZNFTFVM GMSZL4 _( 8SF p¿ZNFTFVM ,uG H6FJ[ K[P
p¿ZNFTFVMGF\ JTGDF\ UZLAL4 5]ZTL ZMHUFZLGM VEFJ4 EQ8=FRFZ4 U]GFlCT SFIF["G]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P
HIFZ[ VlC ZC[9F64 EFQFF VG[ ALHL VgI ;D:IFVM JWFZ[ HMJF D/[ K[P VF{WMlUS lJ:TFZDF\ U\NSLG\]
5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P VD]S S\5GLDF\ 5F6LGL jIJ:YF4 AFY~DGL jIJ:YF4 5|SFXGL jIJ:YF AZFAZ
GYLP DH]ZMG\] ,3¿]D J[TG VFHGF lNJ;[ s.P;P Z_!)f N{lGS ~FP #__qv K[P H[ DlCG[ DF+
~FP)___qv GL YFI K[P VF VFJSDF\ S]8\]AG]\ HLJG U]HZFG D]xS[, EI]" K[P T[ S]8]\A S. ZLT[ R,FJL XS[ m
p5ZF\T U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZDF\ SFD ZMHUFZ DF8[ :Y/F\TZ Y.G[ VFJTF DH}ZMG[ XC[ZDF\ JWFZ[ BZFA
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5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P H[DF\ BF; TM VFZMuIGL ;D:IF VG[ ZC[9F6GL ;D:IF T[VMG[ ;TFJ[
K[P T[DGF\ KMSZFG[ X{1Fl6S AFATMDF\ 56 W6L ;D:IFGM ;FDGM SZJM 50[ K[P
 VeIF;GF TFZ6M ov
• ;ZSFZL VlWSFZLVM SIFZ[S JQF" V[S JFZ VYJF A[ JFZ R[SL\UDF\ VFJ[ K[P
• VD]S Z\U Z;FI6GL S\5GLDF\ zlDSMGL ;]Z1FF DF8[GF\ ;FWGGM VEFJ HMJF D/[ K[ VG[ HLJGG\ ] HMBD
56 JWFZ[ K[P
• W6F AWF SFDNFZMG[ 5LPV[OP VYJF SFDNFZ lJDF IMHGF\ lJX[ DFlCTL H GYLP
• :Y/F\TlZT zlDSM JTGDF\ JFZ\JFZ H. XSTF G CMJFYL HFlTITFGF\ 5|`GM JWFZ[ p¡EJ[ K[P
• :Y/F\TlZT zlDSM 5MTFGF\ D]bI TC[JFZDF\ slNJF/L4 CM/L4 Kõ 5]HFf JTG HJFGM VFU|C ZFB[P
• VeIF; NZlDIFG V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ zlDSMG[ 5UFZ TM D/[ K[ 56 ;DI;Z D/TM GYLP H[G[
,LW[ zlDSM W6LJFZ D]xS[,LDF\ 56 VFJL HFI K[P
 ;\NE" :F}lR ov
• ZFJ,4 R\lãSFA[G S[P s!))#f V;\Ul9T lJEFUDF\ :+L SFDNFZM4 5F`J 5|SFXG4 VDNFJFNP
• Dl6IFZ4 ALPÒP s!))(f DH}ZMG]\ VY"XF:+o DM0"G ,M CFp;4 VDNFJFNP
• DR"g84 VFD|5F,L sZ__$f —lÊIFG]\ ;DFHXF:+’ Il]GJl;8L U\Y| lGDF6" AM0"4VDNFJFNP
• lSZ6 N[;F. VG[ VH]"G 58[, s!))Zf “U|FDL6 U]HZFTDF\ zD :Y/F\TZ” Il]GJl;8L U\Y| lGDF6"
AM0"4VDNFJFNP
• VH]"G 58[, sZ__!f “0F\U VG[ NFCMN lJ:TFZDF\YL :Y/F\TlZT YI[, VFlNJF;LVMGM VeIF;” 5F`J
5|SFXG4 VDNFJFNP
• ;[G AD"G sZ_!_f “Rural Contradiction and Changes in India” An Empirical
Analysis. African Journal of Business Management, 4(10), 2042-2050,
Retrieved from http://www.academicjournals.org/AJBM
• ZFH[gN= ;[\H,LIF sZ_!$f “ ;F{ZFQ8=DF\ VF{nMlUS 1F[+GF V;\Ul9T DH}ZMGF 5|`GM VG[ 50SFZMGM
VeIF;” V[DPOL,4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8
• www.labour.gujarat.in
• www.IndustrialRelationsandContract-Labour-in-India.in
 www.Industrialgujrat.in
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વેદનાથી ઉભરાતો અછાંદસ કા�યસં�હ: ‘� ૂરજ થવા� ંુ શમ�’ંુ
હા�દ� ક�ુ માર �પાભાઈ ��પિત (MA,SI)

3

પંડ�ા � ૂિમ આિશષભાઈ

��તાવના:
સ�ક અને સ�ન િવષે સૌથી મહત્વની બાબત સ�કની સંવેદનશીલતા છે . સ�ક કોઈ �ચ�ની
શાંત પળોમાં કશાક સંવેદનનો પ્રભાવ �લતો હોય છે . પછ� તે સ�ન પ્ર�ક્રયા તરફ વળતો હોય છે .
સ�ન પ્ર�ક્રયા વખતે સ�કની સામે બે �બ��ુઓ હોય છે . એક �બ��ુ એટલે તેની સંવેદના અને બી�ુ ં �બ��ુ
તે સ્વ�પ�ુ.ં સા�હત્યમાં એ�ુ ં પણ કહ�વા�ુ ં છે ક� સ�ન પ્ર�ક્રયામાં સંવદ
ે ન પોતેજ એ�ુ ં સ્વ�પ ન�� કર�
છે . તો બી� તરફ ક� ટલાક સ�કો સ્વ�પ ઉપર ધ્યાન આપ્યા િવના પોતાના સંવેદનો પ્રગટ કરવામાં
માનતા હોય છે . આવા જ આ સ�ક �દપક પરમાર ‘પથ્થર’ તેમનો પ્રથમ અછાંદસ કાવ્યસંગ્રહ ‘� ૂરજ
થવા�ુ ં શમ�ુ’ં (૨૦૧૮) લઈને આવે છે .
કિવ પ�રચય:
મા ઉમા�ુ ં સાિનધ્ય એટલે ઉ�ર �ુજરાતના મહ�સાણા �જલ્લામાં આવે� ું �ઝા, �ઝામાં રહ�તા
૬૨ વષર્ના કિવશ્રી દ�પક પરમાર ‘પથ્થર’ પોતે ધોરણ ૧૨ �ુધી અભ્યાસ કય� છે , પોતાના �વનમાં
� ૂબ જ કપરા ઉતાર-ચઢાવ જોયા અને તેના જ અ�ુભવોથી પોતે રચનાઓ રચતા, કિવ હાલ કોન્ટ્રાક્ટ
બેઝ ઉપર મહ�સાણા ONGCમાં નોકર� કર� છે અને સાથે સાથે પોતાના અ�ુભવોની કલમ ચલાવી
સા�હત્યની ઉપાસના કર� ખેડાણ કર� છે . કિવ કહ� છે ક� મ� માર� પ્રથમ રચના ઈ.સ. ૧૯૭૮માં રચી હતી.
આ� તેમનો પ્રથમ અછાંદસ રચનાઓથી ભર� લો સંગ્રહ ‘� ૂરજ થવા�ુ ં શમ�ુ’ં �ુસ્તકનો પ�રચય
કરાવવાનો મારો ઉપક્રમ છે .
��ુ તક પ�રચય:
‘� ૂરજ થવા�ુ ં શમ�ુ’ં �ુલ ૯૬ � ૃષ્ઠ ધરાવ�ું આ �ુસ્તક ક� � અછાંદસ રચના સંગ્રહ છે ,
સંગ્રહના �ુખ� ૃષ્ઠ ઉપર રણ અને ઉપર � ૂયર્� ુ ં પ્રિતક સાથે બે પંખીની છબીઓ છે અને �િતમ� ૃષ્ઠ ઉપર
રણમાં કિવ પોતે � ૂયર્ સામે �ગળ� ચ�ધીને ઉભેલા છે . કિવ પોતે સ્વીકાર� છે ક�, “મને છંદની સમજણ
નથી અને મને છંદ �ણે બંધન ��ુ ં લાગે છે .” આમ કહ� કિવ આ સંગ્રહ �ન્�ુઆર� ૨૦૧૮ના રોજ
ભાવકો સમક્ષ પ્રથમ આ� ૃિ� પ્રકાિશત કર� છે . મોટાભાગની રચનાઓમાં કિવની વેદના જોવા મળે છે ,
અને આ વેદના માત્ર કલ્પનો નથી પરં � ુ સ્વઅ�ુભવેલી વેદનાની વ્યથા કંડાર� છે . હવે તેમના આ
સંગ્રહની ક�ટલીક રચનાઓ જોઈને સંગ્રહનો પ�રચય મેળવીએ.
પોતે જોયેલા સ્વપ્નો ક� પોતાને � ૂરજ થ�ુ ં હ�ું ને માત્ર એક દ�વો બની ને રહ� ગયા,
જોઈએ તેમની રચના:
‘� ૂરજ
થવા� ંુ મને
શમ� ંુ હ�’ંુ
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દ�પક બનીને રહ� ગયો. (� ૃ.૨૫)
�વનભર માણસે કોઈકનાં દશર્ન કરવાની ઝંખના સેવી હોય, સ�ક પોતે િપ્રયાને હવે મન
ભર�ને વરસવા�ુ ં કહ� છે છટ�ા વગર:
મારા
હ�યાની કોર છે આળ�
� ંુ
વરસીને કર ને હ�રયાળ�,
� ૂબ રાહ જોઈ છે તાર�
હવે દ� ન�હ હાથતાળ�. (� ૃ.૫૧)
કોઈપણ સ�ક એની ની� અ�ુ� ૂિતને કલમના માધ્યમથી પ્રસ્� ુત કર� ઉરના ઉધામાને
હળવો કર� લેતો હોય છે , કિવ પોતા�ુ ં બ�ુ ં �વન િપ્રયપાત્રને અપર્ણ કરવા�ુ ં સહજતાથી કહ� છે :
માંગી તો જો
એકવાર
બ� ંુ જ તને અપ�ણ છે
� ંુ જ
મા�ં ુ �વન
ને
�ું જ
મા�ં ુ દપ�ણ. (� ૃ.૫૦)
આ�દ-અના�દકાળથી મ�ુષ્ય પ્ર�ૃિત સાથે ગાઢ ર�તે સંકળાયેલો રહ્યો છે . િવધ િવધ ર�તે
પ્ર�ૃિત�ુ ં આકંઠ પાન કરતો આવ્યો છે . અનેકિવધ ર�તે પ્ર�ૃિત સાથેવણાતો રહ્યો છે . કિવએ પ્ર�ૃિતના
તત્વોને રચનામાં ક�દ કર�ને પોતાની વેદના જતાવી છે :
દ�રયાની
�મ
�ાં �કનારા હોય છે
રણ ને?
એતો સતત
વધ� ંુ રહ� છે
તમાર� વેદનાની �મ ! (� ૃ.૫૬)
*
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વાટ

જોશો ન�હ હવે
ચં�ની,
ઓ તારલાઓ,
� ૂનમની રાતે
ચં� તો રોકાયો છે
અધવ�ચે
વાદળોની વાતે ...(� ૃ.૫૭)
કિવએ સા�હત્યના િવરામ�ચહ્નોનો પણ રચનામાં મઝાનો િવિનયોગ કય� છે , જોઈએ આ
રચના:
અ�પિવરામ
અને
� ૂણ�િવરામની
વ�ચે
અવતારનોથી
બંધાયે લી
આ �જ�દગીને મારો
એક જ �� છે ક�,
મારા ઉદગારો
તારા �ુધી પહ�ચશે
ક� નહ�.?
ક� પછ� માર� આમ જ
નાના ક�સમા � ૂર� રહ�વા�ુ.ં (� ૃ. ૬૦)
માણસના �દયની સૌથી મોટ� ટ્ર� �ડ� એ છે ક� તેનામાં અનેક ભાવ રહ�લા છે . એક સમયે તે
�ને િધ�ાર� છે , તેને જ તે બી� પળે ચાહવા માંડ� છે . કિવ સામેના પાત્રને ચેતવતા કહ� છે :
ખોતર ન�હ
�દયના ઘાવને
ભેદ � ૂલી જશે
તાર� બેવફાઈનો.(� ૃ.૬૮)

અત્યારના જમાનામાં કિવને કોઈના પર િવ�ાસ બેસતો નથી, તે માણસાઈ માટ� કહ� છે ક�:
થ�ગડાં
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ુ ી માર�ને
�ાં �ધ
ઓ�ંુ ?
આ માણસાઈની
ચાદરને
હવે તો ઠં ડ� ચડ� છે
માણસને જોઈને ...! (� ૃ.૬૧)
*

માણસોના
અડાબીડ
જ ંગલમાં
શો�ું
�ું...
માણસાઈને.(� ૃ.૪૦)
�ની સાથે તે લડવા ચાહ� છે તેની જ ખાતર તે બ�લદાન પણ આપે છે . �નામાં �ુબર્ળતા છે ,
સ્વાથર્ છે , �ુખી થવાની ભાવના છે , તો સાથે સાથે ઉદારતા, મમતા અને બી� ખાતર મર� ફ�ટવાની
અ� ૂવર્ ત્યાગભાવના પણ છે :
હ�...િ�યે !
ક�ટલી
ક�ટલી નફરત ભર� છે
તારા �દયમાં?
ને
મા�ં ુ રોમ રોમ
તને ચાહ� છે . (� ૃ.૩૦)
અને છે લ્લે કિવએ ૯ �ટલાં હાઇ�ુને પણ સંગ્રહમાં સમાવેશ કય� છે . બે ત્રણ જોઈએ :
સપ�ું મા�ં ુ
� ૂ�ં ુ ના થ�ું ક�મ ?
રાત અ� ૂર� (� ૃ.૯૪)

� ૂરજ ઊ�યો
શમ�ું લઈ એક
ને સાંજ પડ� (� ૃ.૯૪)

સાગર તટ�
�ૂબી માર� નાવડ�
ને જોતો ર�ો(� ૃ.૯૫)

ઉપસંહાર:
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આમ, આ સંગ્રહની રચનાઓમાં િવચાર�ુ ં સ�દયર્, અ�ભવ્ય�ક્તમાં કલ્પન, પ્રિતક, અલંકાર
ં ર િવિનયોગ કય� છે � જોવા મળે છે , સાંપ્રત સમયમાં �ુવાકિવઓ�ુ ં
�વા લાક્ષ�ણક તત્વોનો કિવએ �ુદ
પ્રમાણ � ૂબ જ મો�ું જોવા મળે છે , ત્યાર� ઢળતી વયે કિવ ‘પથ્થર’ પોતાના બહોળા અ�ુભવોના
સાગરમાંથી રચનાઓ પીરસે છે , કિવ તરફથી �ણવા મળ્�ુ ં છે ક� વષર્ ૨૦૧૯ના ઓગસ્ટ મ�હનામાં
પોતાનો બીજો સંગ્રહ પ્રકાિશત કરવા જઈ રહ્યા છે .
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ુ રાતમાં બાળકો� ંુ પોષણ�તર
�જ
�દનેશભાઇ એમ. રો�હત
4

આસીસ્ટન્ટ પ્રોફ�સર
શ્રી �કશનદાસ �કકાણી આ�્ર્ સ એન્ડ કોમસર્ કોલેજ, ધં�કુ ા.
�જલ્લો : અમદાવાદ

ૂ સાર :
�ં ક
આજ�ુ ં બાળક આવતી કાલ�ુ ં ભિવષ્ય છે . રાષ્ટ્રની સંપિ� છે . માટ� તેનો ઉછે ર � ૂર� � ૂર�
કાળ�થી થાય તે બાબત જ�ર� છે . આજ�ુ ં રા�ય “પો�લસ રા�ય” ને બદલે “કલ્યાણરા�ય” ની
ભાવનાનો સ્વીકાર કર� છે . માટ� જ બાળકના જન્મથી શ� કર�ને તેના � ૃત્�ુ પય�તની �ચ�તા
રા�ય કર� છે . આવનાર બાળક કોઇ પણ પ્રકારની શા�રર�ક ક� માનિસક ખામીનો ભોગ ન બને
તે માટ� સરકાર દ્વારા સગભાર્ �ીઓને િવિવધ રોગ પ્રિતકારક રસીઓ આપવામા આવે છે . �થી
બાળક જન્મથી જ તં�ુરસ્ત રહ�. તેમ છતા જન્મ પછ� ક�ટલાક બાળકો�ુ ં પોષણ સ્તર સામાન્ય
હો� ું નથી. બાળક પાંચ વષર્ની �મર�ુ ં થાય ત્યાં �ુધીમા તે� ુ ં પોષણ�ુ ં સ્તર સામાન્ય રહ� તેવો
પ્રયત્ન કરવામા આવે છે . છતા પણ ક� ટલાક બાળકો �ુપોષણનો ભોગ બની �ય છે . �થી તેઓ
પાંચ વષર્થી ઓછ� �મરમા � ૃત્�ુ પામે છે . નાના બાળકોમા �ુપોષણ ત્રણ સ્વ�પે જોવા મળે છે .
� બાળક �મરના પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ ધરાવતો હોય તેને Height for Age -ઠ�ગણાપ�ું
(Stunted), �ચાઇના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતો હોય તેને Weight for Height પાતળાપ�ું
(Wasting) અને �મરના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતો હોય તેને Weight for Age-ઓ�ં વજન
(Underweight) બાળક તર�ક� ઓળખવામા આવે છે . રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમના ચાર
તબ�ા � ૂણર્ થયેલા છે . પરન્� ુ �ુજરાત રા�યની મા�હિત માત્ર NFHS બે, ત્રણ અને ચારની જ
ઉપલબ્ધ છે . � �તગર્ત �ુજરાત રા�યમા પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા
�ુપોષણ�ુ ં પ્રમાણ �ણવાનો પ્રયત્ન પ્રસ્� ૃત સંશોધન પત્રમાં કરવામા આવ્યો છે .
ચાવી�પ શબ્દો : રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ, પોષણસ્તર, �ુપોષણ, ઠ�ગણાપ�ું ,
પાતળાપ�ું , ઓ�ં વજન.
પ્રસ્તાવના :
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ભારત દ� શ આ� િવ�ની છઠ્ઠી મહાસ�ા બનવા માટ� પ્રયન્તશીલ છે . પરં � ુ દ� શ ઘર
ં
વગેર�
�ગણાની સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે . નબ�ં ખેતીક્ષેત્ર, ગર�બી, બેકાર�, બાળ � ૃત્�ુદર
�વી સમસ્યાઓ િવકરાળ બનતી �ય છે . � સમગ્ર દ� શને લા�ુ પડ� છે . �ુજરાત રા�યને
રાષ્ટ્રના િવકાસ�ુ ં રોલ મોડ�લ ગણવામા આવે છે . આિથ�ક િવકાસમા અગ્રેસર માનવામા આવ� ુ
�ુજરાત આરોગ્યની બાબતમા ખર� ખર અગ્રેસર નથી. �ુજરાતમા પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર
ધરાવતા બાળકોમા પોષણ�ુ ં સ્તર સામાન્ય જોવા મળ� ુ નથી. અથાર્ ત �ુપોિષત બાળકો�ુ ં
પ્રમાણ પણ જોવા મળે છે . પોષણસ્તર �ગેના િવિવધ અભ્યાસો ભારતમા થયા છે અને થાય
છે . �મા રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ, રા�ષ્ટ્રય પોષણ કાયર્ક્રમ, વાિષ�ક આરોગ્ય સવ�ક્ષણ
કાયર્ક્રમ વગેર� દ્વારા પાંચ વષર્થી ઓછ� �મરના બાળકોમા રહ�� ું પોષણસ્તર માપવામા આવે
છે . �ના દ્વારા બાળકો સામાન્ય છે , �ુપોિષત છે ક� અિતપોિષત છે તે બાબત �ણવા મળે છે .

ુ :
અ�યાસના હ��ઓ

૧. �ુજરાત રા�યના પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા પોષણ�ુ ં સ્તર �ણ�ુ.ં
૨. રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમના બી�, ત્રી� અને ચોથા તબ�ાઓનો �ુજરાત
રા�યના સંદભર્મા બાળકોના �ુપોષણનો � ુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો.
સંશોધન પ�ધિત :
પ્રસ્� ૃત સંશોધન પત્રમાં ઐિતહાિસક સંશોધન પધ્ધિત તેમજ સવ�ક્ષણ સંશોધન
પધ્ધિતનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે . રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમના � ૂતકાળના
સંશોધનો �તગર્ત �ુજરાત રા�યના પોષણસ્તરની મા�હિતનો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે .
સંદભ� સા�હ�ય :
1. િનમાર્ લ્ય�ુમાર િસ�હા અને સમર�ત મૈિત (૨૦૧૨) : સંશોધન માટ� િમદનાપોર (પ.બંગાળ)
શહ�રને અભ્યાસના કાયર્ક્ષેત્ર તર�ક� પસંદ કરવામા આવ્�ુ ં હ� ુ. �મા બે વષર્થી વ�ુ અને છ
વષર્થી ઓ� વય�ૂથ ધરાવતા ૬૫૮ બાળકોને િનદશર્ તર�ક� પસંદ કરવામા આવ્યા હતા. �મા
૩૧૫ છોકરાઓ તથા ૩૪૩ છોકર�ઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો હતો. આ સંશોધનનો �ુખ્ય
ઉદ્દે શ

બાળકોમા

રહ�લા

પોષણસ્તરને

�ણવાનો

હતો.

�ના

માટ�

સંશોધકો

દ્વારા

માનવિમિતશા� (Anthropometrics) નો ઉપયોગ કરવામા આવ્યો હતો. �મા �મરના
પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતા બાળકો�ુ પ્રમાણ ૪૩.૪૭ ટકા (૨૮૮) બાળકો, �મરના
પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૪૦.૫૮ ટકા (૨૬૭) બાળકો અને �ચાઇના
પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૨૩.૪૦ ટકા (૧૫૪) બાળકો�ુ ં હ�.ું
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2. િનમાર્ લ્ય�ુમાર િસ�હા અને અન્ય.(૨૦૧૨). સંશોધકો દ્વારા કનકબાર� ગ્રામ પંચાયત
(પિ�મ બંગાળ)ના બંગાળ� �હ��ુ �ુ�ુંબોના બે થી છ વષર્ના ૪૧૦ બાળકોને ધ્યાનમા
રાખીને પોષણસ્તરનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. �મા માનવિમિતશા� દ્વારા
પોષણસ્તર માપવામા આવ્�ું હ� ુ. �મા �મરના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતા બાળકો�ુ
પ્રમાણ ૪૭.૦૦ ટકા (૧૯૩) બાળકો�ુ ં હ� ુ. �મરના પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ ધરાવતા
બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૪૩.૨૦ ટકા (૧૭૭) બાળકો અને �ચાઇના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન
ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૨૩.૯૦ ટકા (૯૮) બાળકો�ુ ં હ�.ું
3.સદ��દ્દન �બસ્વાસ અને અન્ય. (૨૦૧૧): સંશોધકો દ્વારા પિ�મ બંગાળના ના�ડયા
�લ્લાના ચાપરા બ્લોકનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. એક થી પાંચ વષર્ની �મર
ધરાવતા ૬૭૩ બાળકોનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. �મા ૩૨૩ છોકરાઓ તથા ૩૫૦
છોકર�ઓનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો હતો. �ના માટ� સંશોધકો દ્વારા માનવશા� ધરાવતા
બાળકો�ુ પ્રમાણ ૫૪.૪૦ ટકા (૩૬૬) બાળકો�ુ ં હ� ુ. �મરના પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ
ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૩૯.૨૦ ટકા (૨૬૪) બાળકો અને �ચાઇના પ્રમાણમા ઓ�ં
વજન ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૨૨.૧૦ ટકા (૧૪૯) બાળકો�ુ ં હ�.ું
4. શશી મનહાસ અને અ�� ૂણાર્ ડોગરા (૨૦૧૩) : સંશોધકો દ્વારા જમ્�ું �લ્લાના જમ્�ું
બ્લોકનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. �મા ત્રણ થી છ વષર્ વચ્ચેની �મર ધરાવતા
૩૦૦ બાળકોનો અભ્યાસ કરવામા આવ્યો હતો. �મા ૧૫૦ શહ�ર� તથા ૧૫૦ ગ્રામ્ય
બાળકોનો સમાવેશ કરવામા આવ્યો હતો. �મા �મરના પ્રમાણમા ઓ�ં વજન ધરાવતા
બાળકો�ુ પ્રમાણ ૧૮.૯૦ ટકા (૫૭) બાળકો�ુ ં હ� ુ. �મરના પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ
ધરાવતા બાળકો�ું પ્રમાણ ૩૬.૬૦ ટકા (૧૧૦) બાળકો અને �ચાઇના પ્રમાણમા ઓ�ં
વજન ધરાવતા બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૧૦.૫૦ ટકા (૨૮) બાળકો�ુ ં હ�.ું
* �ુજરાતમા �ુ પોષણ�ું �માણ :
�ુજરાત રા�ય પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોના �ુપોષણની બાબતમા
ક� ટલાક રા�યો કરતા પાછળ છે . રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમનો બીજો, ત્રીજો અને
ં
ચોથો તબ�ો અ�ુક્રમે
૧૯૯૮-૯૯, ૨૦૦૫-૦૬ અને ૨૦૧૫-૧૬મા � ૂણર્ થયેલા છે . �યાર�
NFHS-૧ની �ુજરાત રા�યની મા�હિત ઉપલબ્ધ નથી. � �તગર્ત �ુજરાત રા�યમા
પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા �ુપોષણ�ુ ં પ્રમાણ �ણવા મળે લ છે .
�ુપોષણની માત્રા/તીવ્રતા ગંભીર હોય તો તેને -3 SD તર�ક� અને . �ુપોષણની
માત્રા/તીવ્રતા મધ્યમ હોય તો તેને -2 SD તર�ક� દશાર્ વવામા આવે છે . �ને કોષ્ટક
નંબર એકમાં દશાર્વેલ છે .
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કોષ્ટક નંબર એકમા રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ ક્રમના ત્રણ તબ�ા
(NFHS ૨,૩ અને ૪) દશાર્ વેલા છે . �મા �ુજરાત રા�યના બાળકો�ુ ં �ુપોષણ દશાર્વલ
ે
છે . રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ (NFHS) ના બી� તબ�ા(૧૯૯૮-૯૯)મા
બાળકોના ચાર વય�ૂથ પાડવામા આવ્યા હતા. �મા મધ્યમ ર�તે (-2 SD) ઓ�ં
વજન ધરાવતા સૌથી વ�ુ બાળકો�ુ ં પ્રમાણ ૨૪-૩૫ મ�હનાના વય �ૂથમા ૫૭.૫ ટકા
હ�.ું મધ્યમ ર�તે (-2 SD) ઠ�ગણાપણા�ુ ં સૌથી વ�ુ પ્રમાણ ૨૪-૩૫ મ�હનાના વય
�ૂથમા ૫૮.૨ ટકા હ�.ું તેજ ર�તે મધ્યમ ર�તે (-2 SD) પાતળાપણા�ુ ં સૌથી વ�ુ
પ્રમાણ ૧૨-૨૩ મ�હનાના વય �ૂથમા ૨૧.૬ ટકા હ�.ું
કો�ટક નંબર : ૧
ુ રાતમા બાળકો� ંુ પોષણ�તર
�જ
રા���ય કૌ�ંુ �બક સવ��ણ કાય��મ (બે , �ણ અને ચાર)
(૧૯૯૮-૯૯, ૨૦૦૫-૦૬, ૨૦૧૫-૧૬)
Age in
Months

No. of

Weight-for-age

Height-for-age

Children

Weight-forHeight

-3 SD

-2 SD

-3 SD

-2 SD

-3 SD

-2 SD

National Family Health Survey 2 (1998-99)
<6 Months

183

0.0

9.4

4.4

13.2

1.7

10.9

6-11 Months

183

10.4

41.6

12.6

30.0

2.7

14.7

12-23 Months

310

19.5

54.7

27.8

53.9

3.3

21.6

24-35 Months

335

25.0

57.5

35.3

58.2

1.8

15.0

National Family Health Survey 3 (2005-06)
<6 Months

121

9.9

23.1

9.9

19.8

9.1

20.7

6-11 Months

125

11.9

36.7

13.6

35.1

8.0

20.0

12-23 Months

278

18.0

45.3

29.8

57.7

7.5

18.7

24-35 Months

262

17.1

46.9

32.4

61.0

7.2

20.2

36-47 Months

294

20.1

51.0

28.9

55.7

4.1

17.7

48-59 Months

295

14.5

47.7

23.4

53.9

2.4

16.9

National Family Health Survey 4 (2015-16)
<6 Months

472

9.5

27.8

8.4

17.7

20.9

42.4

6-8Months

350

4.9

23.5

6.5

15.2

14.2

33.5

9-11 Months

313

11.8

35.9

12.4

24.2

16.8

36.8

JUNE-2019

20

VOLUME-8, ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

11-17 Months

635

12.9

35.4

17.6

38.0

10.8

31.1

18-23 Months

600

11.2

34.9

22.0

48.0

7.6

20.4

24-35 Months

1268

13.3

42.8

20.4

44.0

7.8

23.9

36-47 Months

1438

14.3

43.4

16.9

42.5

7.5

25.1

48-59 Months

1371

12.9

44.3

15.9

41.1

6.7

20.9

�ોત : રા�ષ્ટ્રય કૌ�ુ ં�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ, આરોગ્ય અને �ુ �ુંબ કલ્યાણ મંત્રાલય, ભારત સરકાર.
( NFHS ૨ પેજ ૧૬૬).( NFHS ૩.૭૮-૭૯).( NFHS ૪. ૧૦૩-૧૦૬)

રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ (NFHS) નો ત્રીજો તબ�ો ૨૦૦૫-૦૬મા � ૂણર્
કરવામા આવ્યો હતો. �મા બાળકોના છ વય�ૂથ પાડવામા આવ્યા હતા. �મા મધ્યમ ર�તે (2 SD) ઓ�ં વજન ધરાવતા સૌથી વ�ુ પ્રમાણ ૩૬-૪૭ મ�હનાના વય �ૂથમા ૫૧.૦ ટકા હ�.ું
મધ્યમ ર�તે (-2 SD) ઠ�ગણાપણા�ું સૌથી વ�ુ પ્રમાણ ૨૪-૩૫ મ�હનાના વય �ૂથમા ૬૧.૦
ટકા હ�.ું તેજ ર�તે મધ્યમ ર�તે (-2 SD) પાતળાપણા�ુ ં સૌથી વ�ુ પ્રમાણ છ મ�હનાથી ઓછ�
�મરના વય �ૂથમા ૨૦.૭ ટકા હ�.ું
રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ (NFHS) નો ચોથો તબ�ો ૨૦૧૫-૧૬મા � ૂણર્
કરવામા આવ્યો હતો. �મા બાળકોના આઠ વય�ૂથ પાડવામા આવ્યા હતા. �મા મધ્યમ ર�તે
(-2 SD) ઓ�ં વજન ધરાવતા સૌથી વ�ુ પ્રમાણ ૪૮-૫૯ મ�હનાના વય �ૂથમા ૪૪.૩ ટકા
હ�.ું મધ્યમ ર�તે (-2 SD) ઠ�ગણાપણા�ુ ં સૌથી વ�ુ પ્રમાણ ૧૮-૨૩ મ�હનાના વય �ૂ થમા
૪૮.૦ ટકા હ�.ું તેજ ર�તે મધ્યમ ર�તે (-2 SD) પાતળાપણા�ુ ં સૌથી વ�ુ પ્રમાણ છ મ�હનાથી
ઓછ� �મરના વય �ૂથમા ૪૨.૪ ટકા હ�.ું
અથાર્ ત રા�ષ્ટ્રય કૌ�ું�બક સવ�ક્ષણ કાયર્ક્રમ (NFHS) ના િવિવધ ત્રણ તબ�ાઓમા એ
બાબત �ણવા મળ� છે ક� �ુજરાત રા�યમા પાંચ વષર્થી ઓછ� �મર ધરાવતા બાળકોમા
�ુપોષણ�ુ ં પ્રમાણ ઘટવા પામ્�ું છે . તેમ છતાં િવ�ના સૌથી વ�ુ �ુપોિષત બાળકો ભારતમા જ
છે એ બાબતને નકાર� શકાય તેમ નથી.
સંશોધનના તારણો :
1. NFHS-૨ મા બાળકોમા �ુલ �ુપોષણ�ુ ં પ્રમાણ ઘ�ું વધાર� છે .
2. NFHS-૩ મા ગંભીર ર�તે ઓ� વજન ધરાવતા બાળકો�ુ પ્રમાણ ઘટ�ુ ં છે .
3. NFHS-૨ કરતા મધ્યમ ર�તે ઓ� વજન ધરાવતા બાળકો�ુ NFHS- ૩ અને
NFHS- ૪મા પ્રમાણ ઘટ�ું છે .

JUNE-2019

21

VOLUME-8, ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

4. ઠ�ગણાપણા(�મરના પ્રમાણમા ઓછ� �ચાઇ)�ુ ં પ્રમાણ ઘટ� � ું જોવા મળે છે .
5. મધ્યમ અને ગંભીર ર�તે પાતળાપણા (�ચાઇના પ્રમાણમા ઓ� વજન)�ુ પ્રમાણ વધ્�ુ ં
છે .
સંશોધનના � ૂચનો :
1. બાળકોના �ુપોષણ બાબતે સામા�ક �� ૃતતા વધારવી પડશે.
2. સગભાર્ �ીઓને રસીકરણના લાભાલાભ િવગતે સમ�વવા જોઇએ.
3. દવાખાનામા જ પ્ર�ુિત કરાવવાનો આગ્રહ રાખવો જોઇએ.
4. �બમાર ક� �ુપોિષત બાળકને તાંિત્રક પાસે લઇ જવાને બદલે બાળરોગ િનષ્ણાત ડૉક્ટર
પાસે લઇ જ�ુ જોઇએ.
5. બાળરોગ િનષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ �ુજબ દવાનો કોષર્ � ૂરો કરવો જોઇએ.
6. માતા-િપતાએ વ્યસનોથી �ુર રહ�� ુ ં જોઇએ.
સંદભ� � ૂચી :
1. Manhas and Annpurna Dogra (2013). A comparative study on nutritional status of
ICDS
preschool children in urban and rural zone of Jammu. Asian journal of
home science vol. 8 issue 2 Dec. 2013 page 645-649.
2. Nirmalykumar Sinha, Kartik Maiti, Pradeep Samantha, Dulal Chandradas and
Priyanka Benerjee. (2012). National status of 2-6 years old children of
kanakbati grampanchayat paschim Medinipur, W.B. Sri lanka journal of child
health (2012) 41 (2) page 60-64.
3 Nirmalykumar Sinha and Samarjeet Maiti (2012). Prevalence of undernutrition
among underprivileged preschool children (2-6 years) of Midanapore town, India.
Malaysian journal of paediactrics and child health. (MJPCH) -06-18-1-2012
page 01-11.
4. National Family Health Survey 1 (1992-93), Ministry of Health and
Family Welfare, GOI, Volume 1. Page 281 .
5. National Family Health Survey 3 (1998-99), Ministry of Health and Family
Welfare, GOI, Volume 1. Page 166.
6. National Family Health Survey 3 (2005-06), Ministry of Health and Family
Welfare,GOI, Volume 1. Page 78 and79.
7. National Family Health Survey 4 (2015-16), Ministry of Health and Family
Welfare,GOI, page 103-106
8. Sidhdharth Biswas, Kaushik Bose, Slawomir Koziel (2011). Effect of social factor
on nutritional status among rural Bengalee preschool children from estern
india. International journal of human sciences. ISSN 1303-5134 Vol.8 Issue 1.
(2011) page 289-300
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‘વીર પસલી’ના ગાંધી’
5

પ્રા. ચૈતાલી એન. ઠ�ર
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક �ુજરાતી િવભાગ
આર.આર.લાલન કોલેજ,�ુજ.

�ુજરાતીમાં પત્ર સા�હત્યક્ષેત્રે ધ્યાનપાત્ર પ્રદાન ર�ું છે . જો ક� હાલના સમયમાં આ ક્ષેત્રમાં ઓ�ં ખેડાણ
થઇ ર�ું છે . આજકાલ પત્રલેખન �દવસા�દવસ ઘટ� ર�ું છે . ટ�કનોલો� ને �હસાબે િવચાર અને
લાગણી�ુ ં પ્રદાન પત્રથી થ� ું તેને સ્થાને મોબાઈલ સ્ક્ર�ન અને કોમ્�ુટર આવી ગયા છે . ચો�સ �તર�
રહ�લા બે વ્ય�ક્તઓ પરસ્પર પત્રો લખે ત્યાર� એક �ુ દો જ સંવાદ રચાતો હોય છે અને તેમાંય જયાર�
ં પ્રેરણાદાયી બાબત
કોઈ િવિશષ્ઠ પ્રિતભા ધરાવતી િવ� ૂિતએ પત્ર લખ્યો હોય, તો તેમાં ચો�સ ક�ુક
પ્રાપ્ત થાય છે .
કાન્તે લખેલા પત્રો, ગાંધી�એ લખે લા પત્રો, સ્વામી આનંદ� લખેલા પત્રો ક� પછ� અન્ય રાજકારણ ક�
સા�હત્ય ક� અન્ય કોઈ ક્ષેત્રની વ્ય�ક્તના પત્રોમાં વ્ય�ક્ત અને સમ�ષ્ટને ઉપયોગી એ�ુ ં લખાણ મળે છે .
વ્ય�ક્તગત બાબત ઉપરાંત આ પત્ર સ�કોએ પોતાની સાવર્િત્રક પ્રિતભાને કારણે પત્ર સા�હત્યમાં
મહત્વ�ુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત ક�ુર્ છે .
‘ગાંધીની વીરપસલી’ પત્ર સા�હત્યક્ષેત્રે આ�ું જ એક િવિશષ્ટ અને નોખી ભાત�ુ ં સંપાદન છે . તેના
સંપા�દકા એટલે ભદ્રાબેન સવાઈ ક� �ઓ �ુજરાત િવદ્યાપીઠના ગાંધીદશર્ન િવભાગના એક િન� ૃત
અધ્યાિપકા છે . તેમણે આ �ુસ્તકમાં ગાંધી�એ બહ�નોને સંબોધીને લખેલા ૫૯૨ પત્રોના �શો�ુ ં સંપાદન
ક�ુ� છે . આ પત્રો તેમણે ‘ગાંધી�નો અક્ષરદ� હ’માંથી પસંદ કર� લા છે . ગાંધી�એ આમ તો અનેક લોકોને
કોઈને કોઈ કારણોસર પત્રો લખેલા છે . �માંથી �ીઓને લખેલા પત્રો – �શો અહ� સમાિવષ્ટ છે . આ
પત્રોમાં ગાંઘી �ાંક મા સમાન િપતા તો �ાંક �ગત સખા તો �ાંક માગર્દશર્ક જણાય છે , બહ�નોએ
ં વણ, ��ાસા, ક્રોધ, અ�ભમાન, વ્યથા, અપેક્ષાની સામે
વણર્વેલી તેમની �સ્થિત, પ�ર�સ્થિત, �ુજ
ગાંધી�એ પ્રિતભાવો આપ્યા છે .
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�ુલ ૧૪ િવષયોમાં આ પત્રાશો િવભા�ત છે �ના પણ પેટા િવભાગો કરવામાં આવ્યાં છે . ઈ�ર, દશર્ન,
ધમર્, વ્ય�ક્તગત સાધના, નીિત, � ૂલ્યો, સેવા, �ુણિવકાસ,પારસ્પ�રકતા, સમાજ, િશક્ષણ, પોતા િવશે,
� ૃ�ષ્ટ, કલા એમ �ુલ ૧૪ િવષયોની નારાયણભાઈ દ� સાઈ કહ� છે તેમ માનવીય પસંદગી થઇ છે . જો ક�
આ સં�ટુ માં ગાંધી�એ લખેલા પત્રો છે , સામે પક્ષે લખેલા પત્રો નથી તેથી ગાંધી�એ પ્રત્�ુતર�પે
આપેલ જવાબો પરથી ખ્યાલ આવી શક� ક� બહ�નોએ તેમને �ું લખ્�ુ ં હશે. અત્યાર� સાંપ્રત સમયમાં
બહ�નોને લખાયેલા એ પત્રો ક� પછ� બહ�નો માટ� લખાયેલા એ પ્રેરણાદાયી પત્રો સહજ સ્વીકાયર્ બાબત
ગણાય, જયાર� સ્વતંત્રતા મળ� ન હતી ત્યાર� �ીની આજની �સ્થિત અને આજથી ૧૦૦ વષર્ પહ�લાની
�સ્થિતમાં ઘ�ું �તર છે , તફાવત છે . સા�હત્ય જગતની વાત આવે ત્યાં સ્પષ્ટ જ છે ક� અવાર્ ચીનકાળના
આરંભકાળે નમર્દ, દલપત વગેર�એ સમાજમાં �ુધારો આણવા અથાગ પ્રયાસો કયાર્ એટલે જ તેઓ
�ુધારક પહ�લાં અને સ�ક પછ� કહ�વાયા. � �ુધારો �ીઓ પક્ષે અપે�ક્ષત હતો ક� �ીઓ માટ� જ�ર� હતો
તેની શ�આત તો થઇ, પણ �ઢ��ુસ્ત સમાજમાં તેના સ્વીકારની સમસ્યા ઉભી થઇ. સા�હત્યમાં �ીની
�સ્થિતમાં �ુધારો આવતો ગયો પણ સમાજમાં આ પ્રકાર�ુ ં પ�રવતર્ન મંદ ગિતએ ચાલ્�ુ.ં � સમાજમાં
�ીઓને માત્ર ઘરકામ ક� બાળકો સાચવવાની જવાબદાર� �ુખ્યત્વે રહ�તી તે સમાજમાં �ુધારકોએ તેની
�સ્થિત વ�ુને વ�ુ �ુધર� એવા પ્રયાસો હાથ ધયાર્ .
ગાંધી�એ �ીની �સ્થિત �ુધારવાની, �ીઓને િશ�ક્ષત કરવાની, તેમને સ્વાતંત્રયની લડતમાં સીધી
જોડવાની વગેર� કામગીર� �ુપરે � કર�. આ પ્રયાસોમાં તેમને અનેક વ્ય�ક્તની વૈચ�રક મદદ મળ� તો
સાથે સાથે એમના િવચારોનો પડઘો �ી-�ુ�ુષોએ સહજતા� ૂવર્ક �લ્યો અને એને લઇ સૌ પ્ર� ૃત પણ
થયા. જો ક� ઘણી �ુશ્ક�લીઓનો તેમને સામનો પણ કરવો પડ�ો પણ તેઓ સમાજના આ નવતર
પ�રવતર્ન �ગે સજ્જ હતા.
ગાંધી�એ �ીઓની સમાજમાં �સ્થિત �ગે � �ુધારાવાદ� બદલાવ આણ્યા. તેમાં નહ� કોઈ આડંબર,
કોઈ વસ્� ુ પોતે સ્થાિપત કાયર્� ુ ં અ�ભમાન, બસ હતી એક સરળતા. સત્ય�ુ ં શર�ું લઇ મકકમતા અને
િનભ�કતાથી તેમણે સતત સમાજોદ્ધાર અને એ િનિમતે �ીના ઉદ્ધારની કામગીર� કર�. તેમણે આ
સંપાદનના પત્રોના જવાબમાં બહ�નો પ્રત્યે �ચ�તા સેવી છે , �ાંક �ક
ુ મ ચલાવ્યો છે , તો �ાંક ઠપકો પણ
આપ્યો છે પણ એ લાગણી અને અિધકારનો સંબધ
ં સ્થાપ્યાં પછ� જ થઇ શક�, એ સમ� શકાય તે� ુ ં છે .
બહ�નોએ ગાંધી�ને �ા કારણોસર પત્રો લખ્યા તે પાછળ�ુ ં કારણ જણાવતા �ુદશર્ન આયંગર
પ્રસ્તાવનામાં ન�ધે છે ,

JUNE-2019

24

VOLUME-8, ISSUE-30

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

““બહ�નો ગાંધી� તરફ મોટ� ભાગે તેમના ને� ૃત્વના �ુણને લીધે આકષાર્તી ન હતી, પરં � ુ ગાંધી�માં
તેમને પોતા�ુ ં કોઈ િનકટ�ુ ં હોય; �મક�, મા સમાન િપતા ક� સખીવત સખા દ� ખાયા હોય તે� ુ ં લાગે
છે .””૧
(‘બે બોલ’ ‘ગાંધીની વીરપસલી’માંથી)
‘ઈ�ર’ િવશેના પત્રોમાં તેઓએ સાથે સાથે � ૂિત�� ૂ�, સાક્ષાત્કાર, દ� વ-ઈ�ર અને પ્ર�ુનો પાડ– આ
�ુદ્દાઓની પણ વાત માંડ� છે . બ�ુ જ સહજ સરળ ઉદાહરણોથી તેમણે આ વાતોને ગળે ઉતર� ર�તે
સમ�વી છે . તેઓ જયાર� પત્રમાં આ �ગેના િવચારો ર�ૂ કર� જવાબ આપે છે ત્યાર� તેમની પણ ઈ�ર
પરની શ્રદ્ધાનો વાચકોને ખ્યાલ આવે છે . આખર� તો ગાંધી��ું વ્ય�ક્તત્વ જ નીપ� આવે છે . અને
બહ�નો પ્રત્યેનો �ચ�તાભાવ પ્રગટ થાય છે . આ� પણ તેમના િવચારો અ�ુસરવા યોગ્ય જણાય છે . તેઓ
એક પત્રમાં કહ� છે ,
““�ચ.પ્રેમા,
..... � ૂિત�� ૂ�ના �ું બે અથર્ ક�ું �ં: એકથી મ�ુષ્ય � ૂિત�� ુ ં ધ્યાન ધરતા �ુણમાં લીન થાય છે ,આ
ઇષ્ટ� ૂ�. બી�માં �ુણનો િવચાર ન કરતા � ૂિત�ને જ � ૂળ વસ્�ુ માને છે , આ � ૂતપરસ્તી અિનષ્ટ......
બા�ુના આશીવાર્દ””૨
આ સમગ્ર �શ જ ગાંધી�ની આ�ુિનક િવચારસરણીને વ્યક્ત કર� �ય છે . ક�ટલી સરળતાથી ક�ટલી
મોટ� વાત તેમણે જણાવી દ�ધી!
‘દશર્ન’ િવશેના પત્રોમાં શ્રદ્ધા, રામનામ, ભ�ક્ત, ધ્યાન, િવચાર કતર્વ્ય, �વન, દ� હ, મરણ વગેર� �વા
િવષયોને લાગ�ું લેખન ક�ુર્ છે .અહ� ક�ટલેક સ્થાને પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે ભગવતગીતાનો તેમણે આશ્રય
લઈને પોતાની વાતને સ્પષ્ટ કર� છે . એક બહ�નને તેમ�ુ ં કોઈએ � ૂ�ું ધા�ુ� એનાથી �ખ�તા અ�ુભવાઈ,
ત્યાર� બા�ુએ તેમને ઉદાર �દલ રહ� �ખ�તા ધોઈ નાખવા ક�ુ,ં શ� છે તેઓ આમ કહ� શ�ા તે
પાછળ�ુ ં કારણ ચો�સપણે તેઓ આમ કર� શ�ા હશે એ હોઈ શક�. બા�ુએ �ીઓની સંવેદનાને �ણી
છે , િપછાણી છે , તેઓ સ્પષ્ટ વક્તા પણ રહ્યા છે .
સામાન્ય ર�તે �ીને અબળા કહ� ક� ટલાક કામોમાંથી તેની બાદબાક� કરવામાં આવે છે . જયાર� ગાંધી�એ
�ીને પણ સ્વતંત્રતાની લડતમાં ભાગ લેતી કર� છે અને એક સાચા સ્નેહ�જનની �એ �ીઓની
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�ચ�તા પણ સેવી છે . કોઈ સ્વજન�ુ ં અવસાન થ�ુ ં હોય ત્યાર� તેને આ�ાસન આપતા પત્રો પણ અહ�
સમાિવષ્ટ છે . ગાંધીએ �ીને �ુ�ુષસમોવડ� ગણી છે અને એ જ ર�તે તેની સાથે વતર્ન વ્યવહાર અને
� ૂચન પણ કયાર્ છે . નાર�વાદ ક� નાર�સંવેદનક�ન્દ્રી સા�હત્ય સા�હત્યમાં પછ�થી ક�ન્દ્રમાં આવ્�ુ,ં પણ ખર�
ં ગાંધી અને તેમના �વા
ર�તે �ીને આગળ લાવવા, સમાજમાં તેની �સ્થિત �ુધારવા�ુ ં કામ તો �ાર�ુય
િવચાર�ુ�ુષોએ ક�ુર્ છે .
આગળ જતાં ‘ધમર્’, ગીતા, પિવત્ર ગ્રંથો, �ાની, કલ્યાણ માગર્, શ્રેય-પ્રેય, ચમત્કાર, િનવાર્ણ- આ
પ્રકારના િવષયોમાં વગ��ૃત થયેલા પત્રો મળે છે . આ પત્રોમાં એક તરફ ગાંભીયર્ છે , તો બી� તરફ
હળવાશ પણ છે . ર� હાનાબહ�નને લખાયેલા પત્રમાં તેઓ ઉ�ૂર્ ભાષાના િશષ્ય બન્યાં છે ,તે �ગેની હળવી
ર�ૂઆત અહ� જોઈ શકાય છે . યોગનો તેઓ � અથર્ કર� છે તેમાં તેમની કમર્િનષ્ઠા અને �ને તેઓ પત્ર
લખી રહ્યાં છે તેને કમર્પ્રિતબદ્ધ થવા કહ� છે . નીચેના પત્રમાં તે� ુ ં ઉદાહરણ જોઈએ:
“”�ચ. મીરાં,
......ગીતાનો છઠ્ઠો અધ્યાય વાંચ�. યોગનો આરં ભ હળવે રહ�ને કરવો જોઈએ. આપણે � કામ કર� રહ્યા
હોઈએ તે યોગ છે .....
બા�ુ””૩ (પાના નં. ૬૭ )
અહ� � પત્ર �શો છે તેમાં લાઘવ િસદ્ધ થ�ુ ં છે . સં� ૂણર્ પત્ર ન હોતા, એ કહ� શકાય નહ� ક� પત્ર દ�ઘર્ છે
ક� લ�ુ. પરં � ુ � �ુદ્દાની વાત છે , � પ્રેરણાદાયી કથન છે , તે થોડામાં ઘ�ું કહ� �ય છે . પોતાના કમર્માં
એક�ચ� અને એકાગ્ર રહ�� ું એમ તેઓ અહ� કહ� છે . ત્યાર� સામેની વ્ય�ક્ત�ુ ં વ્ય�ક્તત્વ ઘડનારા તેઓ
અનાયાસે થઇ �ય છે . �ાંક ને �ાંક એક િશક્ષક તર�ક�ની છબી પણ જોવા મળે છે . એક પત્રમાં તેમણે
ક�ું છે ક� શ્રેય છે તેને પ્રેય કર� �ુક�ુ.ં � કમર્ આપણે હાથમાં લી�ું હોય તેને માટ� �ત અપ� દ� વાની
વાત તેઓ અિધકાર� ૂવર્ક કર� છે .
વ્ય�ક્ત સાધના અને એ િનિમ�ે � �વન� ૂલ્યોની વાત મંડાઈ છે તે ચ� ુથર્ ભાગમાં જોઈ શકાય છે .
‘પ્રાથર્ના’, ‘વ્રત’, ‘િનયમ’, ‘સંયમ ‘, ‘�ચ�તન’, ‘પ્રાણાયામ’, ‘અસંતોષ’, ‘િવકાર’, ‘બીમાર�’, ‘ઉપવાસ’
વગેર�
�વા નાના છતાં અગત્યના �ુદ્દાઓ �ગે બહ�નોને પ્રિતઉ�ર આપી સંતોષ આપ્યો છે . પ્રાથર્ના દ્વારા
ે � સમ�વી છે . તો આત્મિનર�ક્ષણ �ગે તેઓ કહ� છે ક� આપણે
સવર્ધમર્ સમભાવની વાત પણ તેમણે �ુપર
�વા નથી તેવા દ� ખવાનો ડોળ કદ� ન કર�એ, ન થાય તે કરવાનો મનોરથ ન કર�એ. આખર� તે
અસત્યથી �ૂ ર રહ� સત્યની ન�ક જવાની જ વાત અહ� થઈ છે .
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નીિત, મધ્યમ માગર્, ઇ�ન્દ્રયદમન અને વ્ય�ભચાર – આ �ુદ્દાઓની પણ �ુલ્લી ર�તે તેમણે ચચાર્ કર� છે .
� ૂલ્યો િવશે એ જ ર�તે તેઓ પોતાના િવચારો પ્રગટ કર� છે . સેવા, ભાવના, સેવા� ૃિ�, સેવાતક, સત્કાયર્,
િનયિમત કામ, દવા, કાંતણ – ખાદ� �ગે બહ�નોના સવાલો�ુ ં તેઓ િનરાકરણ કર� છે . િવદ્યાભ્યાસ સેવા
અથ� જ છે અને એ િસવાય આનંદ ન મળે એમ જયાર� તેઓ કહ� છે ત્યાર� ‘�વન ખાતર કલા’નો તેમનો
દ્ર�ષ્ટકોણ સ્પષ્ટ થાય છે અને � �ુસ્તક�ુ ં �ાન છે , તેને કમર્માં ઉતારવાની વાત અહ� કહ�વામાં આવી છે.
�ુણિવકાસના િવભાગમાં જવાબદાર�, કતર્વ્ય પરાયણતા, સત્ય- અ�હ�સા, પ્રેમ, ભય, અભય, �હ�મત અને
સંતોષ વગેર� �વા �ુણોને િવકસાવવા �ગેના પત્રો�ુ ં સંકલન મળે છે . �ુધારાવાદ� ગાંધીમાનસ નીચેના
પત્રાંશમાં જોવા મળે છે .
“”�ચ.વ�ુમતી,
........ઘણાં �ુધારા કરવાના હોઈ તેમાંથી થાય
એટલા �ુખ્ય શોધી તેને વળગી રહ�એ તો બી� તેની મેળે થાય છે ......
બા�ુના આશીવાર્દ””૪
(પાના નં. ૧૭૦)
કમર્, પ્રિતબધ્ધતા અને �હ�મત� ૂવર્ક �ુધારાને વળગી રહ�વાની બાબત સરળતાથી તેમણે જણાવી છે .
અને કઈ ર�તે કોઈ કામને કર�ુ.ં ધર� અસર ઉપ� એમ કર�ું તે પણ અહ� વ્યક્ત થાય છે .
પારસ્પ�રકતા સંબધ
ં ી �ુદ્દાઓ –�ી- �ુ�ુષ સંબધ
ં , મહાદ� વ-બા, ધ્યેય અને ધ્યેય�ુ�ુષ, કલ્પના�ુ ં સ્વરાજ,
દ� શપ્રેમ અને સ્વાત્રં�ય ને માનવીય અ�ભગમથી સંપા�દકાએ પત્રાંશો સ્વ�પે અહ� � ૂક� આપ્યા છે .
ં ને ક�ુકં પ્રેરણાદાયી આપતાં આપતાં આગળ જતાં તેઓ સમાજ, સેિવકા, �ી-મ�હલા, �ી-શ�ક્ત,
ક�ુક
દ્રૌપદ�, દામ્પત્ય, પ�રણીત �વન, વૈધવ્ય, આશ્રમ, આશ્રમ�વન, િશસ્ત, �લ, સવ�દય, �ત્યોદય,
અસ્� ૃશ્યતા, વગર્િનરાકરણવાદ, બ�મ
ુ તી, �હ�સા, િવ�શાંિત –ને લગતા પત્રો થયા છે . ‘�ીશ�ક્ત’ની
�હમાયત કરતાં તેઓ બહ�નોને સંબોધીને કહ� છે ,
““......�ીઓ િવશે ‘અબળા’, ‘ભી�’ વગેર� � િવશેષણો વપરાય છે તેને તમે ખોટા પદો એમ �ું ઈચ્�ં
�ં.””૫

(પાના નં.૧૯૦)

તો િવધવા થયેલ બહ�નને એક પત્રમાં સાંત્વના આપે છે અને કંઇક આ�ુિનક િવચારની �ણે માતા
સ્થાને રહ� �ણે � ૂચન કર� છે ,
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“ “દઢતા� ૂવર્ક તારો ધમર્ પાળ�. બાળકનો કબજો મળે તો તેને ઉછે ર�. �ુડં ન કદ� ન કરાવતી. તાર�
રહ�ણીમાં કશા ફ�રફારની આવશ્યકતા �ું નથી માનતો, � સેવા �ું આજ કર� રહ� છે એ જ કયાર્ કર એ
માર� દ્ર�ષ્ટએ તારો ધમર્ છે ....””૬
(પાના નં. ૧૯૪)
અહ� ખોટા �ુ �રવાજોથી �ૂ ર રહ�વાની વાત તેમણે કર� છે . િવધવા �ીએ �ુડં ન કરાવ�ુ ં પડ� બા�ુને તેની
આવશ્કતા જણાતી નથી. સમાજમાં જ�ર� પ�રવતર્નના �હમાયતી એવા બા�ુએ �ીઓની �સ્થિત
�ુધારવાનો ઉ�મ પ્રયાસ કય� છે . ક�ટક�ટલા �ુદ્દાને તેઓએ એક સાથે આવર� લીધા છે . માત્ર દ� શ નહ�,
પણ

િવ�ને પોતા�ુ ં માનવા િવશેનો તેમનો િવશદ દ્ર�ષ્ટકોણ અહ�

ધ્યાને ચડ� છે . આશ્રમ �ગેના

િવચારો વ્યક્ત કરતાં તેઓ કહ� છે ક� આશ્રમની હસ્તી ક�વળ દ� શસેવા માટ� જ નથી પણ દ� શસેવા મારફત
જગતસેવા સાધવા માટ� છે . આશ્રમવાસીઓના કમર્નો ઉદ� શ આખર� ઈ�ર �ુધી તેમને લઇ જવાનો છે .
કમર્નો િસદ્ધાંત અને સેવા�ુ ં � ૂલ્ય તેમણે બતાવ્�ુ ં છે . �લ ભરો �દોલન સ્વાતં�ય સંગ્રામ સમયે થ�ુ,ં
ત્યાર� �લમાં � �ુખો પડ� તેને �ુખ સમ�ને ચાલવાની વાત છે . આ જ વાત કાકાસાહ�બના સંદભર્માં
ખર� � ૂરવાર થઈ છે . ‘ઓતરાતી દ�વાલો’માં �લ�વનના અ�ુભવો�ુ ં તેમણે � આલેખન ક�ુ� છે , તેમાં
�ુઃખના વણર્નો હશે એ�ુ ં વાચકને અપે�ક્ષત હોય, પરં � ુ અહ� તો �લના સ્મરણો�ુ ં �ુખદ આલેખન ક�ુર્
છે . �ુ ઃખમાંથી �ુખ શોધી કાઢવાની એ જ બાબત આ પત્રોમાં બા�ુએ કહ� છે .
િશક્ષણ, ક�ળવણી, દ� શ�ુ ં �હત આ �ુદ્દાઓને લાઘવ� ૂણર્ ર�તે પત્રોમાંઅ�ભવ્યક્ત કયાર્ છે . પોતે જયાર�
આમ કર�ુ,ં આમ ન કર�ુ ં એ પ્રકારની સલાહ-� ૂચન કર� છે , ત્યાર� બા�ુ �ુદ એ િવષયક પોતે
આચરણમાં
ઉતાર� લી વાતનો પણ અત્રે ઉલ્લેખ કર� છે . આથી અનાયાસપણે અન્યના આચરણમાં તેમના દ્વારા
થયેલા � ૂચનો ઉતર� . િપતા સમાન પર� ન તેમણે આ પત્રોમાં પીરસ્યો છે . માની � ૂિમકા પણ તેમણે
િનભાવી જ છે . બા�ુએ તો �લ-�ડ અને �ુક્ષો પ્રત્યેની સંવેદના વ્યક્ત કર� છે . તો લ�લતકલાના પણ
તેઓ �હમાયતી છે . �ીઓને � સિવશેષ િપ્રય હોય તેવી શણગાર સજવાની બાબતમાં પણ તેઓએ
બહ�નોને �ુ દ� �ુ દ� સમયે પોતાના િવચારો દ્વારા બાહ્ય શણગારથી ખરા �ત�રક શણગાર �ુધી લઇ
જવાની વાત કર� છે .
અહ� સંપાદનમાં � અ�ભગમ છે તે મહત્વનો છે . ગાંધીસા�હત્યતો અફાટ દ�રયામાં ફ�લાયેલ પાણી ��ુ ં છે
અને તેમાંથી આ પ્રકાર� િવષયોને અ�ુ�પ ચયન કર�ું સરળ નથી. અહ� પસંદગી તે પણ
�ીઓનેલખાયેલા પત્રો િવશેની તે દાદ માગી લે છે . દર� ક િવભાગના પ્રારં ભે ગાંધી�ના અક્ષરોમાં એક
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પત્ર વાચવા મળે છે . આ ર�તની સાંકળના ભાવકને બા�ુના સમયમાં લઇ �ય છે . નારાયણ દ� સાઈ
અને �ુદશર્ન આયંગરના પ્રારં �ભક વચનોથી સંપાદનને આગવી ગરવાઈ પ્રાપ્ત થઈ છે .�ુલ ૧૦૦
ઉપરાંત બહ�નોને લખાયેલા ૫૯૨ પત્રના �શો અહ� સંપા�દત કરવામાં આવ્યાં છે . નાર�વાદ ક�
નાર�સંવદ
ે નક�ન્દ્રી સા�હત્ય તો પછ� આવ્�ુ ં ક� એને લગતાં �દોલનો પછ� થયા, પરં � ુ ગાંધી�એ તો
�ીને �ુ�ુષ સમકક્ષ જ ગણી છે .તેની સ્થિતમાં �ુધારો લાવવાના સફળ અને ક�ઠન પ્રયાસો કયાર્ છે . અહ�
કહ�વાયલી વાતો માત્ર �ીને જ ક�ન્દ્રમાં લખાઈ છે તે ખ�ું પણ નૈિતક � ૂલ્યોના �ુદ્દાઓ તો સવર્ને સ્પશ�
�ય છે . એક અનોખાં સંપાદન તર�ક� �ુજરાતી પત્રસા�હત્યમાં આ �ુસ્તક ધ્યાનપાત્ર બની રહ�શ.ે �
ગાંધી�ુ ં અલગ જ પ�રમાણ િસદ્ધ કર� �ય છે .
સંદભર્ગ્રથ
ં ો: ૧. ગાંધી�નો અક્ષરદ� હ- ગાંધી�
૨. ઓતરાતી દ�વાલો – કાકાસાહ�બ
----------------------------
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સં��ૃત નાટકમાં �વનદશ�ન
:: પ્રસ્� ુતકતાર્ ::
હ�રલ. ડ�. પટ�લ
પીએચ.ડ� િવદ્યાિથ�ની

��તાવના:સંસ્�ૃતલ�લત સા�હત્યમાં નાટ�સ્વ�પ અત્યંત લોકિપ્રય ર�ું છે . સંસ્�ૃતસા�હત્યના � ૂધર્ન્યકિવઓ
મોટ�ભાગે નાટકકારહતા.કિવને માટ� નાટકની રચના સામા�ક પ્રિતષ્ઠાનો િવષય હતી.
સામા�ક� ૂલ્યને કારણે સંસ્�ૃત સા�હત્યમાં નાનાં-મોટાં અનેક �પકોની રચના થઇ છે .આબધા
�પકોમાં અ�ુક પ્રકારની સવર્સામાન્ય િવિશષ્ટતાઓ જોવા મળે છે . સા�હત્યકારના નવા િવચારો
અને �ૂરદશ� હોવા છતા � સમાજ એનો ધારક અને પોષક છે તે સમાજથી તે પર થઇ શક�
નહ�.સા�હત્યકાર હંમેશા સમકાલીન સમાજના ઉર: સંસ્કાર ઝીલતો હોય છે . કોઇ પણ સા�હ�ત્યક
�ૃિતને આધાર� તત્કાલીન સમાજ�વનના સંક�ત પ્રાપ્ત થાય છે .
સંસ્�ૃતસા�હત્યમાં સમગ્ર નાટકો�ુ ં �વનદશર્નની ર�ૂ આત કરવી થોડ� અઘર� છે . તેથી િવશાળ
ભંડારમાંથી �ુ ં માત્ર ત્રણ નાટકો�ુ ં �વનદશર્ન વણર્વીશ.
1.કા�લદાસર�ચતઅ�ભ�ાનશા�ુ �તલ
શા�ુન્તલમાં �વનદશર્ન સા�ંુ એ�ું થાય છે .
1.બા�ણધમ�:કા�લદાસ બાહ્મણધમર્ના �વનના મહાન ગાયક છે . કા�લદાસની સવર્સ્પશ� કલ્પના એ
બાહ્મણધમર્ને ઇષ્ટ એવી સમાજરચનાને અત્યંત મ�ુર અને તેજસ્વી ર�તે સાકાર કર� છે .
1.� ૃ�વી અને �વગ�ને એકમેકની સહાય:હ�સ્તના�ુરના ભાવી ચક્રવત� રા�નાં � ૂળ એ કણ્વ અને માર�ચના આશ્રમોમાં અને રાજિષ�
ુ ં ર� મેનકામાં બતાવે છે તો રા� �ુષ્યંત સ્વગાર્ િધપિત ઇન્દ્રની મદદ� જઇ
િવ�ાિમત્ર અને સ્વગર્�દ
અ�ુરોને હરાવે છે .
2.સા�ું આ�મ �વન:-
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કણ્વ�ુિનના આશ્રમ�ું �વન ઊધ્વર્લોકના માર�ચ આશ્રમ�ુ ં િવ�ુલ ભોગસામગ્રી વચ્ચે
તપસ્વી �વન વનદ� વતા �વાં અિતપ્રા�ૃત સત્વોમાં માન્યતા-આવી બધી પોતાનાથી � ૂવર્ના
જમાનાઓએ ઊભી કર� લી સાંસ્�ૃિતક સમગ્રીને કિવએ પોતાને રચનામાં �થ
ં ૂ ી લીધી છે .
3.�ુ �ંુ બ:સમાજનો પાયો �ુ�ુંબ છે . �ુ�ુંબનો પાયો આદશર્ દામ્પત્યોએ ખ્યાલ કિવ કા�લદાસ આપે છે .
આદશર્ રા��ુ ં કા�લદાસના મનમાં �ચત્ર છે . બી� અને પાંચમાં �કમાં એને એ શબ્દબધ્ધ
કરવાની તક લે છે . ખાસ કર�ને રા�ને અ�ગ્નશરણ આગળ ન્યાય તોળવા જવા�ુ ં થાય છે એ
અવસર.
4.ઉ�ચ િશ�ણ:આશ્રમ બા�લકાઓ ઇિતહાસ પ્રબંધો ભણી છે અને વાંચતાં લખતાં �ણે છે તેના પરથી િશક્ષણ
�ચી કક્ષા�ુ ં આપા� ું હોય એમ લાગે છે . રાજ પોતે પણ �ચત્રકળામાં ભર� િન� ૂણ છે
સંગીતિશક્ષણ પણ પ્રચ�લત છે .
5.�યાય:રત્નની ચોર� માટ� � ૃત્�ુદંડ �ુધીની સ� થતી. કોઇ વારસ � ૂ�ા િવના મર� �ય તો એની
િમલકત રા�યનેજતી, પણ પત્નીને ગભર્ હોય તો તેને જતી પછ�થી ભલે �ુત્ર અવતર� ક� �ુત્રી.
�હમાલય-તળે ટ� પર�ું તપોવન, હ�સ્તના�ુરનો રાજમહ�લઊધ્વર્લોકનો માર�ચ આશ્રમ અને
ઇન્દ્રની સભા- એમ િવિવધ લોકમાં િવસ્તરતો � ૃહ� ્ �વનપટ શા�ુન્તલમાં કિવએ ર�ૂ કય� છે .
2.�ુ�ક ર�ચત � ૃ�છક�ટક
મહાકિવ �ુદ્રકને યથાથર્વાદ� સા�હત્યકાર કહ� શકાય એમણે પોતાની �ૃિતમાં િવશાળ
નગર�વન અને સામા�ક પ�ર�સ્થિત�ુ ં િન�પણ ક�ુ� છે . �ણે ક� �ુદ્રક� તત્કાલીન સમાજ�ુ ં �ચત્ર
જ આ નાટકને બહાને ક�ુ� હોય એમ લાગે છે .
1.સામા�ક ��થિત:વણર્વ્યવસ્થા �ુજબ બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય, વૈશ્ય તથા �ુદ્ર વગેર�માં બ્રાહ્મણને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવતો.
ઉત્સવ

ક�

વ્રતોના

અવસર

પર

બ્રાહ્મણ� ૂજન,

ભોજન

વગેર�

કરાવવામાં

આવ�.ું

બ્રાહ્મણોમાંવેદિવદ્યા અને �ાન�ુ ં મહ�વ હ�.ું બ્રાહ્મણો પણ અન્ય વ્યવસાયમાં સંલગ્ન હતા.
ચા�ુદત બ્રાહ્મણ હોવા છતાં વેપાર કરતો હતો. શિવ�લક વેદના �ાતા ને ત્યા જન્મ્યો હોવા છતાં
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ચોર� કરતો હતો.ચા�ુદ� અને શિવ�લક બ�ેએ વેશ્યાઓ સાથે લગ્ન કયા�. ગોપાલ�ુત્ર આયર્ક
ભરવાડ હોવા છતાં રા� બની શક� એવો િવચાર કિવને આવે છે .
2.રાજક�ય ��થિત:‘� ૃચ્છક�ટક’માંથી તત્કાલીન રાજક�ય પ�ર�સ્થિત ખબર પડ� છે તે �ુજબ આખો દ� શ નાનાં નાનાં
રા�યોમાં િવભા�ત હશે એમ લાગે છે . રા�ની સ�ા િવશાળ અને અમયાર્ �દત તથા િનરં �ુશ
હતી એનો શબ્દ એ જ કા� ૂન ગણાતો. ન્યાયતંત્ર માટ� િવિશષ્ટ અિધકાર�ઓને રા� િન�ુક્ત
કરતો હતો પણ એ�ુ ં કામ માત્ર દોષ ન�� કરવા�ુ ં જ રહ��.ું દોષ િસદ્ધ થયા પછ� િશક્ષાની
સ�ા રાજના હાથમાં જ રહ�તી.
નગરમાં રક્ષણ માટ� સેના રહ�તી, �ુપ્તચરોનો સ�ુહ પણ રહ�તો. રા�ના આ
�ુપ્તચરો દ્વારા જ બધી બાબતોથી વાક� ફ રહ�તો. નગરની �ુરક્ષા માટ� ચાર� તરફ ખાઇઓ તથા
�કલ્લાઓ રહ�તા અને ચાર મોટા દરવા� રહ�તા.
3.��ુ હાઓ:1)�ુગાર�ુ ં દ� � ુ ં બાક� હોય
2)�ીની હત્યા અને રાજદ્રોહ
3)રાજ�ુ�ુષની ફરજમાં દખલ ઊભી કરવી
4)રા�ના �ુશ્મનને આશરો આપવો ક� રાજક�ય શ�ુને �ુપ્ત મદદ કરવી
4.સ�:1)�ુન્હ�ગારને �ુન્હો ક� ૂલ કરાવવા ચા� ૂકથી મારવાની િશક્ષા
2)વધસ્થંભે ચઢાવવાની
3)માણસને પ�ુ �વી �સ્થિતમાં �હ�ર સ્થાનોએ લઇ જઇ �ુન્હા અને િશક્ષાની દાંડ�
િપટાવવામાં આવતી. લોકો ફર� ફર� આવા �ુન્હા ન આચર� તે બતાવવા માટ� આમ
કરવામાં આવ� ું
5.આિથ�ક ��થિત:� ૃચ્છક�ટકના વતાવરણ પરથી એમ લાગે છે ક� તત્કાલીન સમાજ આિથ�ક ર�તે પગભર અને
સ� ૃધ્ધ અને �ુખી હતો. વેશ્યાઓ પણ સ� ૃધ્ધ હતી વેશ્યાલયો�ુ ં અ�સ્તત્વ સમાજનો વૈભવ અને
િવલાસ પ્રગટ કર� છે . �ુ ગાર રમવાનો અત્યંત વ્યાપક શોખ પણ સમાજના મોટા ભાગના
માણસોની �ુખી �સ્થિતનો િનદ� શ કર� છે . પરં � ુ નાટકનો નાયક દ�રદ્રતાના દોષથી પી�ડત છે .
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અને એણે ગણાવેલ ગર�બાઇની િવષમતા સમાજના એક મોટા પીડ�ત અને દ�લત વગર્નો
િનદ� શ કર� છે .
વેપાર અને ખેતીના વ્યવસાય ઉપરાંત સમાજમાં અનેક પ્રકારની નોકર�ઓ તથા �ગત
વ્યવસાયના ઉલ્લેખ પણ છે . વેપાર�, વેશ્યાઓ તથા શ્રેષ્ઠ�ઓ પોતાને ઘેર �ુલામ રાખતા અને
એમને �ુક્ત કરવા માટ� ભાર� ધનની જ�ર પડતી. આ ઉપરાંત રાજક�ય નોકર�ઓએનો ઉલ્લેખ
છે .
6.ધાિમ�ક ��થિત:� ૃચ્છક�ટકનાસમયથી બૌધ્ધ ધમર્નો ઉદય પામતો હતો પણ બ્રહ્મણ ધમર્� ુ ં વચર્સ્વ ઘટ�ુ ં નહો�.ું
ચ�ુદ� ય�, ય�મંડપ વેદમંત્રો વગેર�નો ઉલ્લેખ કર� છે . ય�માં બ�લ આપવાની પ્રથા પ્રચ�લત
હ�ય તેમ જણાય છે . કારણ ક� વધસ્તંભે લઇ આગે ચા�ુદ� પોતાની �તને બ�લ માટ� બાંધેલા
બકરા સાથે સરખાવે છે .
ક� ટલાક માણસો પર ચાવાર્ કનો પ્રભાવ પણ જોવા મળે છે . દા.ત. શિવ�લક ધમર્� ુ ં તથા સાપ
કરડ� ત્યાર� ઝેર પ્રસર� ું રોકવામાં જનોઇનો ઉપયોગ કર� છે . શકાર �વા ખલસ્વભાવના માણસો
રામાયણ, મહાભારત, �ુરાણ વગેર�ની મશ્કર� ઉડવતા. શકાર બૌધ્ધી�ુ ં પ્રમાણની પણ �ુલ્લે
�ુલ્લી મ�ક તથા પર� શાની આચર� છે .
3.રામ�ૃ�ણ શમા� ર�ચત બાં�લાદ� શોદયમ
1971ની ભારત અને પા�કસ્તાનના �ુદ્ધની વાત છે . આ નાટકમાં ક� �ના કારણે બાંગ્લાદ� શનો
જન્મ થયો. આ પ્રસંગ�ુ ં આબે�બ
ૂ �ચત્ર આ નાટકમાં જોવા મળે છે .
1.આિથ�ક પ�ર��થિત:1947 માં દ� શ આઝાદ થયા પછ� બંગાળનો � ભાગ પા�કસ્તાનમાં �ય છે . તેને પિ�મ
પા�કસ્તાન તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે . � ૂવર્ પા�કસ્તાનના લોકો તેને સ્વીકારવાના બદલે તેના
પર �ુલ્મ અને અત્યાચાર �ુ�ર� છે . તેની �ુવ્યવસ્થા કરવાના બદલે ખાવાના ફાફાં પડ� તેવી
પ�ર�સ્થિત સ�ર્ય છે . માછ�માર� કર� �ુજરાન ચલાવતા લોકોથી જ સરકરને તકલીફ છે . તેના
કારણે દર� ક વસ્� ુ પર ડબલ કરવેરો લા�ુ પાડ� છે . તેથી ગર�બ માણસની પ�ર�સ્થિતમાં �ુધારો
જ નથી આવતો. તેમની આિથ�ક �સ્થિત � ૂબ જ ક�ુણ હોય છે .
2.ધાિમ�ક પ�ર��થિત:-
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� ૂવર્ પા�કસ્તાનની પ્ર� પોતાને સાચા �ુ�સ્લમ ગણે છે . પરં � ુ ભારતથી વસેલ �ુસલમાનને
સાચો �ુ�સ્લમ ગણવાના બદલે તેમને �હ��ુ જ માને છે . તેઓ તેમને ભાષા પણ કાશ્મીર� ક� ઉ�ુર્
બોલવા દબાણ કર� છે . બંગાળ� બોલવા પર અત્યાચારો �ુ�ર� છે . ત્યારની ધાિમ�ક પ�ર�સ્થિત
� ૂબ જ અકડાવનાર� છે . માણસપોતાની મર� �ુજબ ધમર્ પાળ� ન શક�.
3.રાજક�ય પ�ર��થિત:પિ�મ પા�કસ્તાનની પ્ર�ને કોઇ પણ �તની વાત સાંભળ્યા વગર જ િનદ�ષ હોવા છતા સ�
કરવામાં આવતી. દર� ક અિધકાર� પોતને ગમતી �ીને ગમે ત્યાર� ઊઠાવી જતો. મ�ૂ રોને કામના
બદલામાં વળતર આપવાના બદલે મન ભર�ને મારતા. દર� ક અિધકાર� ક� સૈિનક બંગાળ�ઓને
માર મર�ને પોતાનો �ુસ્સો ઉતારતા હતા. પાછળથી તો એવી પ�ર�સ્થિત આવે છે ક�
�તકવાદ�ઓ આખા પિ�મ પા�કસ્તાનના દર� ક વ્ય�ક્તને જોતાની સાથે જ ઠાર માર� છે અને
બધે જ જમીન દ� ખાવના બદલે લોહ�ના ખાબો�ચ�યાં જ દ� ખાય છે . 1971ની લડાઇ વખતે � ૂબ જ
આરાજકતાભર� �સ્થિત જોવા જોવા મળે છે .
આમ સંસ્�ૃત સા�હત્યમાં નાટ�કાર પોતાના સમકાલીન સમાજને � ૂબ જ સચોટ ર�તે ર�ૂ કર� છે .
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મહાકિવ કાિલદાસની કૃિતઓમાં િન�િપત રા�ભાવના.
7

ડૉ. યોિગની એચ.વ્યાસ
અધ્યક્ષ : સંસ્કૃત િવભાગ
ઉમા આટ્સર્ કોલેજ, ગાંધીનગર

ભારતીય જન�વન અને સંસ્કૃિતને નવીન દશર્ન અને વાચા અપર્નાર મહાકિવ કાિલદાસ ��સંસ્પશર્ પામેલા મહાન
ઋિષ છે . ભારતીય સંસ્કૃિતના �ણ મહાકિવઓ પૈકી મહ�ષ વાલ્મી�ક શબ્દની રમણીયતાના સ્વામી, મહ�ષ વેદવ્યાસ
અથર્ની ઉદા�તાના ઇ�વર અને મહાકિવ કાિલદાસ શબ્દાથર્ની સંપિૃ ક્તના મહાકિવ છે . મા� ભારતના જ નિહ, પરંતુ
સમ� િવ�વના સાિહત્યરિસકો સૂયર્ સમી �ચંડ અને ચન્� જે વી સ્પૃહણીય �િતભાના સ્વામી ગણાતા કાિલદાસના
નામથી ભાગ્યે જ અ�ણ્યા હશે. લેખ કના �વન અને દશર્નનું આછુ ં પાતળું �િત�બબ તેની કૃિતઓમાં ઝીલાતું હોય
છે . મહાકિવ કાિલદાસની કૃિતઓના અનુશીલનથી એ વાતની સ્પ� �તીિત થાય છે કે તેઓ ભારતના રા�કિવ છે ,
ભારતીય સંસ્કૃિતના કિવ છે . આયર્ સંસ્કૃિતના �િતિનિધ કિવએ આય�ના ત�વિચન્તન, �કૃિત અને �વન �ત્યેનો
તેમનો મૌિલક અિભગમ, ���વનમાં �ચાર પામેલી ધા�મક �ણાલીઓ, સામાિજક રીિત�રવાજો, ભૌગોિલક
િવિશ�તાઓ વગેરન
ે ું �ામાિણક �ાન મેળવવું જોઇએ, જે થી તે સૌનું િન�પણ – િચ�ણ સ�વ અને �દયસ્પશ� બને.
મા� ‘મેઘદૂત’ ના અભ્યાસથી કાિલદાસને આપણે ભારતનો રા�કિવ કહી શકીએ. કૃિષ�ધાન ભારત દેશની સંપૂણર્
મધમધતી સંસ્કૃિતનો આધાર આકાશમાં મુક્ત મને ઘૂમી રહેલી રમિતયાળ વાદળી ઉપર છે . મેઘના ઉદ્ભવ સ્થાન
ગણાતી નૈઋત્ય �દશાથી િહમાચલની અલકાનગરી સુધીની યા�ાની સાથે સાથે ભારતના સંસ્કૃિત સંભારની સૌરભ
કિવએ ‘મેઘદૂત’ માં ગૂંથી લીધી છે . �હદના પવર્તો, નદીઓ વગેરે �ાકૃિતક �શ્યોનાં કેટલાંક િચરસ્થાયી સ્વ�પ િવશેષોનો
પોતે અનુભવેલો સ�દયર્ �ભાવ પણ હંમેશ માટે શબ્દબદ્ધ કરી દીધો છે . ભારતીય સંસ્કૃિતના જનક, પાલક અને પોષક
તરીકેની મહ�વપૂણર્ કામગીરી બ�વનાર િહમાલયને કાિલદાસ ‘દેવતાત્મા’ કહીને ભવ્ય અંજિલ આપે છે . કિવને મન
ભારત એક િન�ચેતન ભૌગોિલક એકમ કે સામાન્ય સામાિજક- સાંસ્કૃિતક હસ્તી નથી, પરંતુ જે નો આત્મા �દવ્ય છે ,
િવ�વની પૂણર્તાના ગીતમાં જે નો સ્વર �મુખ છે , તેવું નક્કર સત્ય છે . આ દેશની �ાચીન તપોવન – સંસ્કૃિત તરફ
કાિલદાસનો જે અહોભાવ છે તે ‘શાકુન્તલમાં’ કણ્વ અને મારીચ ઋિષના આ�મોના વણર્નથી, ‘મેઘદૂત’ માં યક્ષની
જન્મભૂિમ અલકાના વણર્નથી તથા ‘િવ�મોવર્શીય’ માં ચ્યવન ઋિષના આ�મના વણર્નથી �ગટ થાય છે . આ વણર્નો
કિવ- કલ્પના પર આધા�રત નથી, પરંતુ નજરે િનહાળ્યા પછી �દયભૂિમમાં િચરસ્થાયી બનેલાં રમ્ય �દેશોનાં યથાથર્
વણર્નો છે . ‘કુમારસંભવ’(1/5) માં િહમાલય ઉપર �વાતા �વનનું એક લાક્ષિણક િચ� જોઇશુ.ં
‘િહમાલયની મેખલા (મધ્ય�દેશ) સુધી િવચરતા મેઘોની છાયાનું સેવન નીચેના િશખરો પાર કરીને વૃિ �થી કંટાળેલા
િસદ્ધ પુ�ષો (ઉપર ચઢીને) વાદળોથી ઉપર આવેલાં સૂયર્�કાશની ઉષ્માવાળા િશખરોનો આ�ય કરે છે .’
પૃથ્વીથી વાદળ સુધી અને તેનાથી પણ ઉપર વાયુમડં ળની �દયાવજર્ ક િસ્થિતગિતનું સ્વયં દશર્ન કયુ� હોય, માણ્યું હોય
એવા િવમાનયા�ીઓ કાિલદાસના કવનનું હાદર્ પામી શકે.
આયર્ ત�વિચન્તકો સંપૂણર્ િવ�વને���પ માને છે . �કૃિતના �ત્યેક સ્તરમાં ચૈતન્ય િવલસતું જોવા મળે છે . કાિલદાસે
�કૃિતને માનવીય કથાનકોમાં �વંત પા� તરીકે રજૂ કરી છે . જે માનવીના સંવેદનો માટે, ઉ�ીપન િવભાવનું કાયર્ કરવા
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ઉપરાંત સમભાવ ધારણ કરનાર ઉષ્માસભર પા�ની જે મ તેના સુખ દુઃખના �િતભાવો પણ દશાર્વે છે . ભારતમાં
િનયિમત પણે �વતર્તી �ીષ્મ, વષાર્, શરદ, હેમન્ત, િશિશર અને વસન્ત એ છ ઋતુઓનું જન�વન સાથે સમરસભાવે
વણર્ન પોતાના ‘ઋતુસહ
ં ાર’ નામના �ારંિભક કાવ્યમાં કરી, �કૃિત �ેમને પોતાની કાવ્યરચનાના આરંભ�બદુ તરીકે
સ્વીકારવામાં કાિલદાસનો દેશ�ેમ આડકતરી રીતે સૂિચત થાય છે . ‘િવ�મોવર્શીય’ નો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે જે
ઉવર્શી �થમ મા� એક િવિશ� આકૃિતમાં જ હતી તેનું દશર્ન �થમ તૂટક તૂટક અને છે લ્લે સંપૂણર્પણે પુ�રવાએ સમસ્ત
�કૃિતમાં કયુ�, અને રીતે તેણે સમ� �કૃિતમાં રહેલા િવશાળ સ�દયર્નો જ ઉવર્શીમાં સાક્ષાત્કાર કય�. માનિસક પ�રતાપ
વચ્ચે પણ રા� મોરને नीलकण्ठ, કોયલને कलभािषिण, રાજહંસને जलिवहंगमराजा, ચ�વાકને रथाङ्गनामन्
તથા �મરને मधुकर આ�દ માન�દ સંબોધનોથી વાત્સલ્યપૂવર્ક બોલાવે છે . તેનો સમભાવ સમસ્ત સાથે જે રીતે
િવસ્તાર પામ્યો છે તે જોતાં પુ�રવા મા� �િત�ાનપુરનો જ નિહ પણ સમ� �કૃિતનો રા� બની ગયો છે . જે ના ઉપર
વાદળો ઝળુંબલ
ે ા છે તે આખું ગન્ધમાદન વન �ણે કે િવરહના ઓથાર નીચે રહેલું રા�નું જ સુંદર અને ભવ્ય માનસ
લાગે છે . આમ, આપણા કિવ નૈસ�ગકી અદ્ભૂત �િતભાથી સંપન્ન કિવ તરીકે �કૃિતના પૂણર્ વૈિવધ્ય તથા �વનના
સવા�ગીણ સ�દયર્નો પારખુ છે તે જણાઇ આવે છે .
ભારતીય સંસ્કૃિતના સાિહત્યિશખર ગણાતા આપણા આ મહાકિવ અનેક સજર્ નોને િવ�વભરના સાિહત્યરિસકોએ
હંમેશા ઉમળકાભયાર્ સ્નેહથી આવકાયાર્ છે , વધાવ્યા છે તથા આકંઠ માણ્યા છે . જે યુગમાં �ા�ણોિચત તપનું સંવધર્ન
થઇ ર�ું હતુ,ં ક્ષિ�યોિચત �દિગ્વજયની �િસ�દ્ધની કામના કરવામાં આવતી હતી, વૈશ્ય ��જનો આિધભૌિતક
િવલાસની સામ�ી તૈયાર કરી ર�ા હતા તથા શેષ વગર્ના ��જનો પોતાની અદ્ભૂત િશલ્પકલાથી વસુંધરાને સ�દયર્મય
બનાવવા માટે અનુપમ યોગદાન આપી ર�ા હતા, તેવા ભારતીય ઇિતહાસના સુવણર્યુગનો સંકેત આપતા પ�રવેશમાં
મહાકિવએ ભારતવષર્ને ગૌરવશાળી બનાવ્યુ.ં કિવનું સાિહત્યસજર્ ન િવ�વસંસ્કૃિતનો શા�વત ‘માનદંડ’ છે .
આિધભૌિતક, આધ્યાિત્મક, કલાત્મક કે પછી લોક કલ્યાણત્મક એમ સંસ્કૃિતના તમામ ક્ષે�ોમાં આપણા કિવની
�િતભાના સંસ્પશર્થી ‘વ્યિ�’ ની પ�રિધ ને ‘સમિ�’ માં સમાિહત કરી.
‘રઘુવંશ’ સંસ્કૃત સાિહત્યમાં કદાચ સવર્�થમ સાંસ્કૃિતક અને રાજનૈિતક મહાકાવ્ય છે . આ મહાકાવ્યનું ઉપ�વ્ય વસ્તુ
�ાચીન ભારતના આદશર્ સ�ાટ મયાર્દા પુ�ષો�મ રામના વંશનું વણર્ન છે . અને કાિલદાસે રા�ીય ચેતનાના �તીક�પે
તે યુગના ભારતવષર્નું સવર્સંપણ
ૂ ર્ િચ� �સ્તુત કયુ� છે . રઘુવંશની રચના કરીને �ણે કિવએ પૂવર્સ�ૂ ર મહ�ષવાલ્મી�ક
�ત્યેનું ઋણ અદા કયુ�. �દલીપ, રઘુ, અજ તથા દશરથના સદાચાર, ન્યાયપરાયણતા અને ઉદા� �વનનું દશર્ન કરાવી
કિવએ આ વંશને રામ જે વા કુળરત્નના �ાદુભાર્વ માટે સુયોગ્ય સાિબત કય�. રામ- રાજ્યકાળ એ રઘુવંશનો
ઉજ્જવલતમ યુગ છે , ઉન્નિતની પરાકા�ા છે . પરંતુ મધ્યાહ્નનો સૂયર્ જે મ આકાશના ઉચ્ચતમ િશખરને સ્પશ�ને
ફરીથી અસ્તાચલ તરફ ઊતરવા લાગે છે . રા� અિગ્નવણર્ના અસંયમી �વનદશર્નથી આ મહાકાવ્ય પૂણર્ થાય છે .
કિવએ આ કાવ્યમાં એક િચરંતન સત્ય સ્થાિપત કયુ� કે �ગિતના મૂળમાં એક બળવાન અને પ�રશુદ્ધ આદશર્ હોવો
જ�રી છે . કાિલદાસની બધીજ કૃિતઓમાં કિવની િવિશ� ��ા તથા �િતભાનો પ�રચય મળે છે . પરંતુ આ મહાકાવ્યમાં
તો કિવએ ભારતીય સંસ્કૃિતનો ભવ્ય વારસો તથા અખંડ રા�ીય ચૈતન્ય સરસતાથી �દ�શત કયા� છે . રઘુકુળના
રા�ઓની કતર્વ્યપરાયણતા સમ� કાવ્યમાં મહનીય મૂલ્ય ધરાવે છે . રઘુવંશના �દ્વતીય સગર્માં જ્યારે �સહ દીક્ષાપૂવર્ક
નિન્દની ગાયની સેવા કરી રહેલા તથા એક છ�વાળું જગતનું સ્વામીત્વ, ત�ણ વય અને સુંદર શરીરનો ત્યાગ કરી
રહેલા રા� �દલીપને ગાય પોતાના આહાર માટે આપી દેવા સમ�વે છે ત્યારે રા�એ સ્વદેહાપર્ણની તૈયારી બતાવી
કતર્વ્યને માટે આત્મિવલોપનની ભાવનાનું ઉત્કૃ� િશરો�બદુ દશાર્વ્યું. ‘तेन त्य�े न भु�ीथाः’ (ઇશાવાસ્યોપિનષદ્ -1)
‘ત્યાગીને ભોગવી �ણો’.આ �િસદ્ધ રત્નકિણકાનું �વંત ઉદાહરણ કૌત્સ છે . રા� રઘુ ય� �સંગે પોતાની સઘળી
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સંપિ� દાનમાં આપી, ધનભંડાર ખાલી કરીને બેઠો છે . વરતન્તુ મુિનના િશષ્ય કૌત્સે ય� માટે આવશ્યક ધનની યાચના
કરતાં રઘુએ કુબેર પાસે સોનામહોરોનો વરસાદ વરસાવ્યો. કૌત્સ ગુ� માટે આવશ્યક મા� ચૌદ કરોડ સોનામહોરો જ
લેવાનો આ�હ રાખે છે . રા� કહે છે ‘તારે માટે આવી છે . તેથી મારાથી ન લઇ શકાય’. ત્યાગભાવના આ મીઠા
ગજ�ાહને કિવએ સુદં ર રીતે (રઘુવંશ- 5 /31) વણર્વ્યો છે .
ભારતવષર્ને કાિલદાસે પોતાની અપૂવર્ કિવ�િતભાના બળે શબ્દસૃિ�માં એવું િચરં�વ સ્વ�પ આપ્યં છે કે એમાંથી કોઇ
કાળે કોઇ સ�દય દૂર થઇ જ ન શકે. કાિલદાસની રચનાઓનો ઋિષ સમાજ એક દીપસ્તંભ બનીને ઊભેલો દેખાય છે .
તેમની કૃિતઓમાં सत्यम्, िशवम् અને सुन्दरम् અદ્ભૂત �યીના સ્વ�પમાં િવ�માન છે . િવ�વસંવા�દતાના વૈતાિલક
મહાકિવ કાિલદાસની નવનવોન્મેષશાિલની �િતભાને વંદન.
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1. 5|:TFJGF o
HFC[Z 5;\NUL (Public Choice)GM bIF, D}/E}T ZLT[ ZFHGLlT XF:+GF\ ;\NE"DF\
K[P 5Z\T] 20DL ;NLDF\ YI[,F\ H]NF\vH]NF\ VFlY"SbIF,MGF\ lJSF;DF\ HFC[Z lJ¿jIJ:YFGF\ 1F[+[
HFC[Z 5;\NULGL RRF" VUtIGL U6L XSFIP HFC[Z 5;\NULGF\ l;wWF\TM S[ HIF\ ZFHSLI D]NŸFVM4
;ZSFZL C:T1F[5 VG[ lS|IFVMG[ VFlY"S 5lZ5[1IDF\ lJ`,[lQFT SZL XSFI K[P TNŸp5ZF\T4 HFC[Z
1F[+GF\ Vl:TtJGF\ SFZ6M VG[ ;ZSFZGL lS|IFXL,TFG[ ,UTF\ S[8,FS 5|`GMG]\ D]<IF\SG SZL4 T[DF\
5|FZ\lESVFlY"SbIF,MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ZFHSFZ6 VG[ VFlY"S 5wWlTVMG]\
lDz6 ;FDFgI ZLT[ HFC[Z 5;\NULGF\ l;wWF\TMGL V[S ,F1Fl6STF TZLS[ ACFZ VFJ[ K[P
Public Choice VYF"\TŸ more choices to the public, HIF\ ,MSM 5F;[ JW]DF\ JW]
lJS<5M VG[ 5MTFGL 5;\NULVM CX[P BFGUL J:T]VMGL AFATDF\ AHFZDF\ T[GL BZLNL äFZF\
,MSM 5MTFGL 5;\NUL jIST SZTF\ CMI K[P 5Z\T] H[G[ HFC[Z J:T] U6JFDF\ VFJ[ K[ T[GL HMUJF.
V\U[GF lG6"IDF\ U|FCSGL 5;\NUL jIST SZTL AHFZ 5wWlT lGQO/ lGJ0[ K[P VFJF ;\HMUMDF\
HFC[Z J:T] V\U[GL ,MSMGL 5;\NUL HF6JF AHFZT\+GL VJ[ÒDF\ ZFHSLI 5|lS|IFGM VFXZM
,[JFDF\ VFJ[ K[P AHFZ 5wWlT V[ GLTL 5;\NULG[ ;DHJFGL V[S p5IMUL ZLT CMJF KTF\4
VFlY"SlJlGDI AHFZ VG[ ZFHSLI lJlGDI AHFZ JrR[ GM\W5F+ TOFJT ZC[,M K[P
VFlY"SlJlGDI AHFZ S[ HIF\ ;FWGMGL TFlS"S VG[ .QTD OF/J6L YFI K[P HIFZ[ZFHSLI
lJlGDI AHFZ VgI ,MSM 5Z SM. V[S H}YGL 5;\NULGL TZO[6 SZ[ K[P HIF\ ,MSMGL lS|IFVM
VG[ ZFHSLI 5|J'l¿VM HFC[Z lCTMG[ AN,[ :JvlCTYL JW] 5|EFlJT YFI K[P
2. ;{wWF\l¿S :5Q8LSZ6 o
;FDFgI ZLT[ VF56[ V[D DFGLV[ KLV[ S[4 ZFHSFZ6LVM VG[ VD,NFZM HFC[Z lCTMG[
;Dl5"T CMI K[P 5Z\T] JF:TJDF\ T[VM AHFZGF\ V[Hg8 CMI T[ ZLT[ H lJlJW C[T]VM 5Z SFI" SZ[
K[P A]lwWUdIZLT[ T[GM V[ VY" K[ S[4 T[VM HFC[ZlCTG[ AN,[ 5MTFGL ~lRVMG[ DC¿DDF\ DC¿D
SZJFGM 5|IF; SZ[ K[P H[ ZLT[ V[S jIF5FZL DC¿D GOFG[ wIFGDF\ ,.G[ lG6"IM ,[ K[4 T[ H ZLT[
ZFHSFZ6LVM V[JL GLlT AGFJX[ H[ VFUFDL R}\86L ÒTJFGL T[VMGL TSMG[ DC¿D AGFJ[P
D}/E}T ZLT[ N[XDF\ ,F\AFUF/FGF\ lCTMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ GLlTVMlJSl;T SZJL HM.V[P 5Z\T]
JF:TlJSTF S\.S V,U K[P DM8F EFUGL GLlTVM JT"DFG DTNFZMG[ B]X SZJFGF\ pN[ŸxI ;FY[
8}\SFUF/FGL CMI K[P E,[ 5KL T[ ,F\AFUF/FGL BM8 AG[P
;ZSFZ DTNFZMG[ V5L, SZJF DF8[ GLlTVM 5;\N SZ[ K[P H[DF\ DHA}T H}YMGM 5|EFJ4
5;\NULVM VG[ T[VMGL ;FD]lCS ;MNFXlSTäFZF\ ;ZSFZL GLlTVMG[ V;Z SZX[P VCL\ DTNFZM
T[DGF :JFY" DF8[ DT VF5[ K[ VG[ R}\8FI[,F ;eIM ;¿F DF8[ DTMG[ DC¿D SZ[ K[P
DTvDC¿DLSZ6GF\ l;wWF\TM V[ ;}RG SZ[ K[ S[4 ZFHSFZ6LVM HM XSI CMI TM VFlY"S
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5ZL6FDMDF\ O[ZOFZ SZJF 5|ItG SZX[P VFD4 HFC[Z 5;\NULGF l;wWF\TM VFlY"SlJ`,[QF6GL V[S
V[JL XFBF K[ S[ H[ ZFHSFZ6LVM VG[ VD,NFZMGF JT"6]\S ;FY[ ;\A\lWT CMIP T[DF\ V[JF DFUM"G[
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[ HIF\ ZFHSLI ;D:IFVM VG[ GLlTVMG[ AHFZ lJlGDI V\TU"T V[SD,1FL
5lZ5[1IDF\ ,FU] 5F0L XSFIP VCL\ TD[ ;D:IF TZO H}VM KM VG[ z[Q9 pS[, ;FY[ VFJM KMP
3. HFC[Z 5;\NULGL lJlJW 5wWlTVM o
VFD TM HFC[Z 5;\NULGL RRF" 36F\ JQFM" 5}J[" YI[,LP A[ O|[gR Ul6TXF:+LVM JeanCharles de Borda (1781) VG[ Marquis de Concordet (1785)DF\ ZH} SZ[, ;\I]ST
;\XMWG characteristics of the voting rulesDF\ T[GM p<,[B HMJF D/[,MP tIFZAFN HM S[
19DL ;NL ;]WL ;FDFlHS lJ7FGLVMV[ VY"XF:+ VG[ ZFHGLlT XF:+ JrR[GM E[N 5FZbIM G
CTMP H[Jg; äFZF\ 1871DF\ 5|SFlXT YI[, T[DGF\ 5]:TS The Theory of Political
EconomyDF\ VF V\U[ S[8,F\S lJRFZ6LI D]NŸFVM ZH] YI[,F\P ;DIF\TZ[ 0\SG a,[S4 V[ZM4
V[gYMGL 0FpG4 A]SFGG VG[ 8],MS4 lJl,ID lG;SFGG4 5[Z[8M4 5|MPH[PV[;P lD, T[DH G8
lJS;[, lJP V[ HFC[Z J:T] V\U[GL ,MSMGL 5;\NUL V[Sl+T SZJFGL ;D:IF V\U[GF D\TjIM ZH}
SIF"P H[DF\GF S[8,F\SGL lJUT[ RRF" SZLV[P
3.1. Duncan Black -The Theory of Committees and Elections
5|MP a,[S HFC[Z 5;\NUL V\U[GL 5C[, SZGFZFVMDFGF\ V[S K[P VFlY"S 5wWlTVMGL
;CFI ;FY[ ZFHSLI lJ7FGGL ;D:IFVMG[ pS[,JF DF8[ 5|MP 0\SG a,[SGM VlEUD DCtJ5}6" K[P
T[VM H6FJ[ K[ S[4 X]\ ;FDFlHS 5;\NUL VG[ ;FDFlHS lG6"ILSZ6GF\ lJn[IDF\ jIlSTUT
5;\NULVM ;FD[, K[ m HM CF TM4 T[ 5;\NULVM S[JL ZLT[ GÞL SZJL V[ K[P R. A.
Newing;FY[ 5|MP a,[SGF\ ;\I]ST 5|IF;M äFZF\ ,BFI[,Committee Decisions with
Complementary Valuation36F\ ;\5FNSM äFZF\ GSFIF" AFN 5|SFlXT YI[,LP tIFZYL T[DGF
lJRFZMG[ ;{âF\lTS VM/B D/LP5|MP a,[S[ AC]DTL DTNFG lGID V\U[ DwIJTL" DTNFZ l;wWF\T
ZH} SIM" K[P HIF\ VD]S SFI"S|D V\U[ DTNFZMGF\ lJlJW D\TjIM CMI T[JF ;\HMUMDF\ R}\86L äFZF\
AC]DTLYL lG6"I SZJFGM YFI tIFZ[ AC]DTL äFZF\ H[ 5lZ6FDM VFJX[ T[ DwIJTL" DTNFZMGF
;D}CGL 5;\NUL 5|DF6[GF CX[P NZ[S :Y/[ VgI DTNFZMG[ AN,[ DwIJTL" DTNFZM ;\TMQFFX[P
VgIXaNMDF\ SCLV[ TM4 DM8FEFU[ AC]DTL äFZF\ 5|F%T 5lZ6FDM H}YGF DwIJTL" DTNFZMGL
5;\NULVM ;FY[ ;];\UT CX[P jIJCFZDF\ H[ ZFHSLI 51F DwIJTL" DTNFZMGL 5;\NULG[ jIST
SZX[4 T[VM AC]DTL 5|F%T SZL R}\86LDF\ lJHIL AGX[P 5|MP a,[SGF\ H6FjIF VG];FZ4 DTNFG
äFZF\ jIlSTUT lG6"ILSZ6 ;FY[ ;\A\lWT SM. H VFlY"Sl;wWF\T GYLP DF+ ;FD}lCS lG6"ILSZ6
äFZF\ H HFC[Z 5;\NULGL HMUJF. XSI AGX[P
3.2. Kenneth Arrow -Social Choice and Individual Values
5|MP V[ZM VY"XF:+DF\ ;F{YL GFGL JI[ GMA[, 5]Z:SFZ 5|F%T SZGFZ K[P T[VMGM
cVXSITF 5|D[I'(Impossibility Theorem) HF6LTM K[P H[DF\ T[VMV[ ;FDFlHS 5;\NULGL
ZRGF SZJF jIlSTUT 5;\NULVMG]\ V[Sl+SZ6 SZJFGL4 VG[ HM XSI CMI TM VF 5;\NULVM
S[JL ZLT[ V[Sl+T SZJL m v V[ 5|`G 5Z lJ`,[QF6 SI]"\ K[P V[ZMV[ ;FDFlHS S<IF6 lJW[I
(Social Welfare Function)GM p5IMU SZLG[ T[VMG]\ lJ`,[QF6 CFY WI]"\ K[4 H[ RMÞ;
;FDFlHS 5;\NULGL T],GF SZ[ K[P T[VM V[JF lGQSQF" 5Z VFJ[ K[ S[4 jIlSTUT 5;\NULVM
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V[Sl+T SZLG[ ;FDFlHS 5;\NULVM 5|F%T SZJFG]\ VXSI K[P SM. SFI"4 H[DF\ jIlSTUT
5;\NULVM V[Sl+T SZJFDF\ VFJX[4 T[ TFlS"S ZLT[ ;FDFlHS 5;\NULGL ZRGFDF\ ;D:IF pEL
SZX[P NFPTP DTNFG äFZF\ AH[8 VFIMHG SZJ]\P T[ ;FDFlHS 5;\NULGL ;D:IFG]\ V[S lJlXQ8
:J~5 K[P
3.3. Buchanan and Tullock-The Calculus of Consent
5|MP A]SFGG[ S[8,F\S JQFM" .8F,LDF\ lJTFjIFP HIF\ T[VM .8F,LIG HFC[Z lJTjIJ:YFYL
5lZlRT YIF\P tIF\GL S[8,LS 5wWlTVM VG[ VlEUDMV[ 5|MP A]SFGGG[ GJF VFlY"S 5lZ5[1IDF\
lJRFZJF 5|Mt;FlCT SIF"P T[ ;DIUF/F NZdIFG AC]DTL DTNFG 5wWlT 5|Rl,T CTLP 5Z\T]
T[VM DFGTF S[4 jIJCFZDF\ AC]DTL DTNFG 5wWlT VD,DF\ D}SJL IMuI GYLP SFZ6 K[ T[ JW]
50TF HFC[Z BR"GF\ J,6M NXF"J[ K[PTNŸp5ZF\T4 VF 5|SFZGL ZFHSLI 5|lS|IFDF\ H[ DTNFZMGM
;D}C prR ;MNFXlST WZFJ[ T[VM 5MTFGF lCTG[ wIFGDF\ SFI"S|D D\H}Z SZFJL XS[ K[P HIF\
BFGUL 1F[+GL H[D BR"v,FEGF\ lJlXQ8 D}<IF\SG äFZF 5;\NULS|DlGWF"ZLT YX[P
3.4. William Niskanen–Budget-maximizing Model
5|MP lJl,IDlG;SFGG[ HFC[Z ;[JFVMGM 5]ZJ9M VG[ AH[8 JT"6]SGF\ VFWFZ[
VD,NFZMGF\ jIJCFZG[ wIFGDF\ ,LWM K[P T[VM H6FJ[ K[ S[4 ;ZSFZL VD,NFZM HFC[Z lCTG[
c:JvlCTc G[ wIFGDF\ ZFBL SFI" SZTF\ CMI K[P T[VM 5MTFGF\ lCTG[ wIFGDF\ ZFBL .rKF5}J"S V[
H[ BFTFDF\ CMI V[ BFTFGM lJ:TFZ SZL4 5MTFGF AH[8G[ DC¿D SZJFGF\ 5|IF;M SZX[P 5ZL6FD[
HFC[Z BrF"DF\ J'lwW YX[ VG[ N[XDF\ DIF"lNT;FWGMGM AUF0 YX[P VFD4 T[VMV[ DFGJLI JT"6]S
:JvlCTYL 5|EFlJT K[ V[D NXF"jI]\P K[J8[ TM NZ[S HFC[Z ;\:YFVM D}/E}T ZLT[ jIlSTUT
;lS|ITFGM ;D}C K[P
JW]DF\ T[VM H6FJ[ K[ S[4 VD,NFZMGL ;¿FG[ DIF"lNT SZL4 ZFHIGL 5|J'l¿VMDF\ 38F0M
SZJM V[ V\lTD C[T] K[P
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“सू�ात्मको मन्�ांशः” ।

9

अं�कतः जे. रावलः
दशर्नम् संस्कृ त संस्थानम्, SGVP,एस.जी. राजमागर्ः,कणार्वतीनगरम्,३८२४८१.

“दुलभ
र् भ
ं ारतेजन्म” इित कथनस्य मूलं तु भारतदेशोऽयं िव��ाचीनदेशष
े ु अन्यतमः ।भारतवषर्स्य मूले उत
भारतीयसंस्कृ तेः मूले नैकािन त�वािन सिन्त ।त�था मन्�दृ�ारःऋषयः, नैकािन तीथर्स्थानािन, मिन्दरािणतथा च
वैि�कसािहत्ये आदशर्भूतं �ाचीनतममस्माकं वै�दकसािहत्यम् ।
वै�दकसािहत्यकारणादेव अस्माकिमयं संस्कृ ितः �ाचीनसंस्कृ ितषु अि�मा �ाचीनतमा च । अस्माकम् ऋग्वेदः
�ाचीनसािहत्यस्य िव�स्य वा �थमः �न्थः ।वै�दकसािहत्यकारणदेव अस्माकिमयं संस्कृ ितः िशरच्छ��पेण राराजते ।
वै�दकसािहत्यकारणादेव वयिमदान� वैि�क�ाचीनसंस्कृ ित�चारक�पेण गौरनमनुभवामः । �ीमतः वेद�ासस्य
योगदानेन सम्पूणर्ः भारतः उ�तिशरो भूत्वा िव�ं पश्यित । तादृशमतुल्यं वै�दकसािहत्यमुपलब्भ्य गौरवािन्वताः वयम्
।
एतादृशस्य वै�दकसािहत्यस्योप�र आ�दकालादारभ्य अ�ािप पयर्न्तं ब�िवधं िचन्तनंलेखन� जातम् । समये-समये च
िविवध आचायार्ःपिव�ां भारतभू�म स्वजीवनमपर्ियत्वा वै�दकसािहत्यरक्षणाय कृ तभू�रप�र�माः । एतादृशानां
महापु�षाणां बिलदानेन वेदोपिनषत्सािहत्यम् अ�ािप पयर्न्तं सुरिक्षतं सुलब्ध� । िभ�ैः आचाय�ः मन्�ाणामेकैकस्य
शब्दस्य रक्षणाय ब��यासः कृ तो दृश्यते । कृ त�ाः वयं यत् एतादृशस्य वै�दकसािहत्यरक्षणाय इदान� िचन्त्यमानाः स्मः
।
गौरवस्य िवषयोऽयम् एतावद् पयर्न्तं वेदानां मन्�ोप�र,वै�दकसू�ानामुप�रतथा च वेदिनिहतानां
सामािजकधा�मकिवषयाणामुप�र ब�िवधं िचन्तनं लेखनं च जातं परं तु इदान� �क�त् नूतन�कल्पत्वेन वेदानां
सू�ात्मकवाक्यस्योप�र वयं िचन्त्यमानाः ।
�ाकरणशा�रचियतृणा पािणिनना �ाकरणस्याद्भूतो �न्थः “अ�ाध्यायी” सू�शैल्या िन�मतः । सू�शैल्यां
रिचतोऽयम्“अ�ाध्यायी” �न्थः नके वल�ाकरणशा�े अिप तु सू�शैल्यां रिचतैःब�िवध�न्थैः कृ त �न्थमिणमालायां
सुमे��रव िवराजते । कारणं तु अ�ाध्यायां पािणिनमुिनना चतुस्सह�सू�ािण रिचतािनयैः सम्पूण� �ाकरणं सुदढृ तरं
�िथतम् । अत एव नैकेषु सू��न्थेषु अ�ाध्यायी अ�ितमा । यतो िह पारम्प�रक-परम्परया �ा�ं सू�लक्षणं सम्यकतया
सुब�ं भवित ।वेदष
े ु �ा�ािन सूि�वचनािन मन्�ांशान् स्वीकृ त्य सू�दृ�या िवचारिवमशर्ः �क�ित्भ��पेण
िवचायर्माणो �कल्पः ।�ायः अनेनैव कारणेन �ाकरणं वेदस्य मुखं स्मृतम् ।वेदमुखकारणादेव वेदेऽिप सू�ात्मकाः
मन्�ांशाः व�रवतर्ते ।
पािणिनना रिचतािन सू�ािण �िस�लक्षणेषु िनब�ािन । लक्षणं च उ�ं का�मीमांसाकारेण यायावरीयराजशेखरेण
ि�तीये अध्याये उ�ं – ‘सू�णात् सू�म्’इित ।
अपर� �िस�ं सू�लक्षणं यथाअल्पाक्षरमसिन्दग्धं सारवि��तोमुखम् ।
अस्तोभमनव�� सू�ं सू�कृ तो िवदुः ।।
वस्तुतः �िस�िमदं सू�लक्षणम् अल्पाक्षरिमित मह�षणा वेद�ासेन अि�पुराणेवायुपुराणे च किथतम् । सू�रचियतारः
बहवः सिन्त �कन्तु सू�लक्षणरचियता तु मह�षवेद�ासएकएव । स एवभगवान् वेद�ासः वेदिवभागकतार् । अतः
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वेदमन्�ांशान् स्वीकृ त्य सू��पेण उपस्थापनं सम्य�या भिवतुमहर्ित । सू�लक्षणरचियता तथा वेदानां भागकतार्
तुल्यत्वात् वेदमन्�ांशान् स्वीकृ त्य सू��पेण उपस्थापनं नूतनपथ�दशर्को मागर्� ।
सू�ं �कदृशं भवे�दित चेत् अल्पाक्षरम् अथार्त् स्वल्पवणर्कम्, असन्देहम् अथार्त् सन्देहरिहतम्, सारवत् अथार्त् ब�नां
ल�याणां साधुत्वादथर्गाम्भीयार्त्मकसारसिहतम् , �ि�चापकषार्त् पूवर्� पर� च अनु�ाहकत्वाद् िव�तोमुखं नाम
सवर्� च सुलभान्वयम्, अस्तोभं स्तम्भनरिहतम्, अथर्�तीित�ितबन्धकिवरिहतं िनरथर्कशब्दशून्यं वा, अनव�ं नाम
अव�ो दोषः तद् रिहतंिनद�षं सू�ं भवित ।
सरलया भाषया यथा स्वल्पवणर्यु�ं, सन्देहरिहतम् , सारयु�म् , अनावश्यकशब्दरिहतम् तथा च शुभाथर्स्य �काशकरं
सू�ं भवित । एतादृशैः सू�यु�ैरेव शा�ं भवित अत एवोच्यते ।
“स�रतािमव �वाहास्तुच्छाः �थमं यथो�रं िवपुलाः ।
ये शा�समारम्भा भविन्त लोकस्य ते वन्�ाः ।।”
पािणनेः चतुस्सह�सू�ािण, षडड्गेष्विप िन��ं िवहाय �ायः अन्याड्गािन सू�शैल्यामेव िलिखतािन । एतादृशाणां
सू��िथतानां मन्�ाणां सं�ह एव वेदः । वेदे एतादृशाः बहवः मन्�ाः सिन्त य� मन्�ांशो सू�त्वेन दृश्यते । तस्मात्
िचतमेकं सू�ं “स्विस्त पन्थामनुचरे म” इित । ऋग्वेदस्य प�ममण्डलस्य एकप�ाश�मसू�स्य प�दशतममन्�ात् िचतः
मन्�ांशोऽयम् । सम्पूण� मन्�ः यथा–
स्विस्त पन्थामनुचरे म सूयार्चन्�मसािवव ।
पुनदर्दता�ता जानत सं गमेमिह ।।1-ऋग्वेदः
•मन्�स्य िवषयः
मनुष्यैः दानकतार्, अ�हसके न, िवदुषा च संगेन धमर्माग�ण गन्त�िमत्याह ।
•मन्�स्यान्वयः
(वयं) सूयार्चन्�मसािवव स्विस्त पन्थामनुचरेम पुनदर्दता�ता जानता (सह) सं गमेमिह ।।
•मन्�पदाथर्ः
स्विस्त – सुखम् पन्थाम् – वत्मार्नम्
अनुचरेम – अनुगच्छेम पुनःददता – दानक�ार्
अ�ता – अ�हसके न जानता – िवदुषा
सं गमेमिह – सड्गच्छेमिह (सूय�चन्�मसौ इव)
•मन्�भावाथर्ः
हे मनुष्य !यथा सूयर्ः चन्�मा च िनयमेन अह�नशं गच्छतः तथा न्यायमाग� गच्छत स�नैः सह समागमं
कु �तेित ।।
“स्विस्त पन्थामनुचरे म” इित मन्�ांशे सू�लक्षणस्य समन्वयः भवित वा नेित िवचारः �दश्यर्ते ।
सू�लक्षणानुसारं सू�े षड् धमार्ः यथा –
1.अल्पाक्षरत्वम् । 2. असिन्दग्धत्वम् ।
1

ऋग्वेदः मण्डलिवभागः५-५१-१५
ऋग्वेदः अ�किवभागः ४-३-७-५
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3.सारवत्वम् । 4. िव�तोमुखत्वम् ।
5. अस्तोभत्वम् । 6.अनव�त्वम् ।
•अल्पाक्षरत्वम् ।
सम्पूणर्स्य मन्�स्य िवविक्षताथर्स्य च �ितपादनं के वलं मन्�ांशन
े व
ै जायते तेनास्य मन्�ांशस्य अल्पाक्षरत्वं
िस�यित । सम्पूणर्स्य मन्�स्य गिलताथर्कत्वम् अिस्मन् मन्�ांशे दृश्यते ।
•असिन्दग्धत्वम् ।
मन्�ांशे शब्दगतसन्देहाभाववत्वमथर्गतसन्देहाभाववत्वं चेत्युभाविप िव�ते । सन्देहन
े कायर्त्यागस्य नास्माकं
परम्परा मन्�ांशो असिन्दग्धात्वात् । िव�शड्कया पथत्यागो अनुिचतः इित वदिन्त सुभािषतािन अिप ।
अनुवतु� सतां वत्मर् कृ त्�ं य�द न शक्यते ।
स्वल्पमप्यनुगन्त�ं मागर्स्थो नावसीदित ।।2 - सुभािषतम्
न िह कल्याणकृ त कि�त्
दुग�र् त तात गच्छित ।।3�ीमद् भ.गीता
•सारवत्वम् ।
“स्विस्त पन्थामनुचरे म” इत्य� ब�नां ल�यानां साधुत्वात् अथर्गाम्भीयार्त्मकं सार�हीत�वं सारवत्वंचािस्त ।
“ सारो बले दृढांशे च ” इत्यमरः ।4
”स्विस्त न इन्�ः“, “भ�ं कण�िभः �ुणुयामः”, “असतो मा स�मय” इत्यादयः मन्�ाः सारवत्वं यथा
�ितपादयित तथैव “स्विस्त पन्थामनुचरे म” इत्यिप ।।
•िव�तोमुखत्वम्
मन्�ांशेऽिस्मन् ब�िवषय�ािपत्वम् िव�तोमुखत्वमिस्त । मन्�ांशे व��िवषयाः यथा –
कल्याणमागर्स्य अनुसरणं कतर्�म् ।
िवदुषासह सड्गः कतर्�ः ।
अ�हसके न साकं व�तत�म् ।
दानक�ार् सह सड्गः कतर्�ः ।
एति�हाय अिप ब�मूल्यानां सारग�भतोपदेशः मन्�ांशेऽिस्मन् ”स्विस्त पन्थामनुचरे म“ इत्य� सत्वात् मन्�ांशस्य
�ापकता, िव�तोमुखत्व� िस�यित ।
•अस्तोभत्वम् ।
मन्�ांशे स्तम्भनरािहत्ये नािस्त सन्देहः । नैकोऽिप शब्दः वण� वा यः स्वस्य चा�रताथ्य� न �ोतयित ।
�त्येकमप्यक्षरं स्वं स्वं गाम्भीयार्थ� �कटयित ।
•अनव�त्वम् ।
अथर्दोषरािहत्यम् अनव�त्वम् । ब�थर्काः वणार्ः शब्दाः वा भविन्त अत अथर्दोषेन दूिषतो मन्�ांशो न भवेत् ।
मन्�ांशात्मकं सू�ं च वेदमूलकत्वात् स्वाभािवकतया अपौ�षेयत्वात् आ�ो�त्वात् शब्दचा�रतथ्यर्त्वात्
अव�दोषरिहतम् ।
2

सुभािषतर�भाण्डागारः
�ीम�गवन�ीता अ.६ �ोक.४०
4
अमरकोषः
3
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इत्थं ”स्विस्त पन्थामनुचरे म“ इित मन्�ांशस्य अल्पाक्षरत्वात् , असिन्दग्धत्वाम्, सारवत्वात्, िव�तोमुखत्वात् ,
अस्तोभत्वाम्, अनव�त्वात् इत्या�द सू�लक्षणसमन्वयात् सू��पेण च �ित�ादनात् सवार्थत
र् या सू�त्वं िस�यित । वेदे
च ब�िन एतादृशािन सू�ािण इित �दक् ।
•सन्दभर्�न्ं थसूिचः ।
1.�ाकरणशा�स्येितहासः – डो. ��ानंद ि�पाठी, चौखम्बा सुरभारती �काशन.
2.ऋग्वेद संिहता –�ो.�प�कशोरः शा�ी, मह�षसां�दपिनरा�ीयवेदिव�ा�ित�ानम्, उ�ैन.
3.अमरकोषः – पंिडत िशवद�दािधमथः, चौखम्बा संस्कृ त �ित�ानम्.
4.�ीमद् भगव�ीता – गीता�ेस,गोरखपुर
5.सुभािषतर�भाण्डागारः
6.का�मीमांसा – डो. कृ ष्णमिण ि�पाठी,चौखम्बा सुरभारती �काशन.
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शैक्षिणकिवज्ञानदृष्�ा प�रभाषेन्दुशख
े र�न्थः
�स्तोता

10

उ�दतः िजतेन्�ः शमार्
शोधच्छा�ः
�ीसोमनाथसंस्कृ तिव�िव�ालयः वेरावलम्

िशक्षणं िवकासका�रणी���यायाम् अन्त�निहतं ज्ञानमेव कालानुगुणं िवशेषप�रिस्थतौ �स्फु �टतं
जायते । इित िधया वैज्ञािनकिशक्षणं पारम्प�रकिशक्षातः एव �स्फु �टतं जायते इित िनि�तं तत्
�ाकरण�न्थेषु वतर्ते इित आचायर्कक्षायां अध्ययनशीलः आसीत् तदानीमेव म�दयो िवचारः आगतः। अतः
िवषयोऽयं िचतः। एतेन शोधप�ेण पा�ात्यानां �ािन्तः यत्�ाचीनशा�ेषु िशक्षणम् नािस्त इित िनमूर्लनम् ।
तेनव
ै कारणेन “शैक्षिणकिवज्ञानदृष्�ा नागेशभ�ेन कृ तः प�रभाषेन्दुशेखरः �न्थः कथम् उपयोगी” इित
अिस्मन् शोधप�े अल्पः �यासः कृ तः अिस्त ।
अ�तनकाले िशक्षायाः �ासः �ातको�रकक्षायां गत्वाऽिप छा�ाः �ायेण माध्यिमकस्तरीयाः
भविन्त तेषु तज्ज्ञानं स्तरानुगुणं कथम् स्यात् बुि�िवकासः �चे�त्पादनं तेषु आवश्यकम्, तदथर्मव
े
वैज्ञािनक���यया िशक्षणं तेषु भवेद ् इित हेतोः एतत्प�रशीलनम् आवश्यकम् आसीत् ।
िशक्षाशा�मेकं ज्ञानशा�म्, उ�ारणशा�िमित, �वस्थापनम् त�त्स्थानीयाः वणार्ः, िविभ�ाथर्स्य
�ोतकाः, यथा शषसहाः, वणर्�वस्था, सं�ष
े णम्, िव�ेषणम्, संयोजनम्, िवच्छेद�, अथर्कथनम्,
आख्यानम्, ल�ये िनयोजनम्, िस�ान्ताख्यानम् इत्या�द सव� िवदुषा भ�ेन कृ तम् त� एका नूतना
दृि�रावश्यक� ।
य�ूतनं सािहत्यं तदेव �िचकरं रमणीय� अतः �थाभेदन
े तदेविस�ान्ताः पुनराख्यापनीयाः बोधस्य
नूतना आयामाः स्यु�रित कृ त्वा िशक्षणमेकं िवज्ञानम्, िशक्षाशब्दाथर्ः भारतीयदाशर्िनकानां पा�ात्यानां दृि�ः
िशक्षणस्य िविवधाः अथार्ः, तस्य �ापकत्वम् न्यूनत्वम्, औपचा�रकमनौपचा�रकम् उभयं प�रशील्य
िशक्षणस्य ���या हेतवः, जीवनस्य पूण� ल�यम्, िशक्षणस्य त�वज्ञानम्, िशक्षणस्य िविवधाः िस�ान्ताः,
अपेक्षावृि�ः,

िजज्ञासा�वृि�ः,

स्वभावः

समपर्णं,

िशक्षणसू�ािण,

प�रभाषेन्दुशख
े रे

ब�मुखीस्वतन्�तािवज्ञानम्, प�रभाषासु िशक्षणिस�ान्ताः इित बहवः शीषर्काः भिवतुं श�ु विन्त । अतः
िशक्षणिवज्ञानम्
िशक्षणम् एकं िवज्ञानं वतर्ते । िशक्षणं �मशः �दीयते । एकस्य उप�र अपरस्य आधारशीलता,
�मब�ता च भवित । �मब�ता प�रभाषेन्दुशख
े रे वतर्ते । एकस्याः प�रभाषायाः अपरे ण सह सम्बन्धः
बाध्यबाधकभाव� दृश्यते । �योः तुल्यदेशता तुल्यबलत्वमेव बाध्यबाधकं बीजम् ।
सामान्यतया सू�ाणां �वृि��वधानं, िवधाने च िनषेधः, िनषेधस्य च िवधानं दृश्यते। त� काि�त्
प�रभाषाः, कािनचन वा�तकािन च वतर्न्ते । प�रभाषया िविधसू�ाणां सहयोगः सहायता साध्यते । अतः
उभयोः उपकाय�पकारकभावः सम्बन्धो जायते । लोकोपका�रतायाः िस�ान्तो िवकसत्यनेन ।
परस्परसाहाय्यमेव गुणत्वस्य वधर्नेन वृि�ः यथा रासायिनक���यायां िम�णं नूतनं ��ं जनयित त�त्
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िविधप�रभाषयोः सम्मेलनेन क�न नूतनाथर्ः ल�यसाधकः यथा1 �विहता�विहतयोरे कोऽ�विहतस्य
यजादेशः ।
सू�ात्मकतया लक्षणं दृष्ट्वा लाक्षिणकत्वात् एकमेवसू�े स�म्यन्तं पदं य� य� भवित त� त�
लक्षणं ल�यं दृष्ट्वा िनम�यते लक्षणं सव�प�ान्तं भवित सम��ाही, न तु एकदेशी । य� कु �ािप
एकदेशीयता त� क�न िनषेधकः भवित, उभयोः �वस्था �ाकरणे शा�ेऽिस्मन् दृश्यते ।
िशक्षणं �ामािणकं भवित । �माणतया िस�ं यित्कमिप तल्ल�यं न अित�ाम्यित । यथा अनुबन्धाः
बोधकस्यावयवाः भविन्त । अवयवः बोधके सहयोगं यच्छित यथा उक् ठञ् इत्या�दषु �त्ययेषु िञत्वात्
�कत्वात् च “ति�तेष्वचामादेः 2” इत्यनेन वृ�ौ जायते तत्फलं - मािसकम् इत्या�द �योगाः सम्भविन्त ।
अनुबन्धाः कु �िचद् गृ�न्ते �िचत् न, समन्वयः बालकस्य िशक्षणाय सव�पकारकरणाय सदा�र्िच�ा इित
आगमिस�ान्तानुगुणं सव�पकरणािन भविन्त । �कन्तु तािन साधनािन न साध्यािन इदं सव�
साध्यसाधकिवचारे साध्यमेव ल�यं, साध्यं, ज्ञानं बालकस्य योग्यता, संसाधनािन तु अनुबन्धािन अनुबन्धाः
�ितबन्धकाः अतः तेषु अिधकः कालो न �यः क�र्�ः । अयमेव िस�ान्तः ।
“गौणमुख्ययोः मुख्ये कायर्सम्�त्ययः3” इित प�रभाषया मुख्ये एव �त्ययः �धानं किल्पतं समाजे
िशक्षणे च �धानता �ाथिमकता कल्प्यते । �थमोपिस्थितः इित ज्ञानाथ� िन�दश्यमान इित शब्दः �युज्यते ।
िन�दष्यमानः िनर् उपसगर्पव
ू क
र् ः �दश् धातोरथर्ः उ�ारणम् उ�ारणेनानु�पं �वणं काय� सम्प�ते ।
�िचच्�वणे िभ�ः काय� िभ�ं त�ोद्धुं बोधकयोः �त्ययाभावः �त्ययः नूतनोत्पि�ः ।
प�रभाषेन्दुशख
े रस्य प�रचयः
संस्कृ तजगित �ाकरणशा�स्य मह�वपूण� स्थानं वतर्ते । “मुखं �ाकरणं स्मृतम्” इत्युक्त्यनुसारम् अस्य पुि�ः
जायते । �ाकरणानां वैिवध्ये सत्यिप पािणनीय�ाकरणम् एव सवर्मान्यम् अिस्त । मह�षपािणिनना
“अ�ाध्यायी” �न्थः रिचतः । अयं �न्थः िव��ा�ः अिस्त । अस्य �न्थस्य िवस्तृतं गभीरं च स्व�पं पत�लेः
महाभाष्ये दृश्यते । पात�लमहाभाष्यस्य �ौढस्व�पं दृष्ट्वा कै यटनागेशभ�ाभ्यां सू�मरहस्यानां �ितपादनं
कृ तम्। वैयाकरणजगित तयोः मह�ोगदानम् अिस्त ।
य�िप पािणनेः अ�ाध्यायी-�न्थस्याधारे ण कािशकादयः �न्थाः अिप रिचताः, तथािप तेषाम् आधारे ण
भ�ोिजदीिक्षतेन, नागेशभ�ेन च इत्या�दिभः िव�ि�ः �चािलतानां परम्पराणां साम्�तमिप संस्कृ तजगित
िविश�ं स्थानमिस्त । नागेशभ�ेन स्व�ितभया इयं परम्परा �कािशता । तस्याधारे ण ब�नां वैयाकरण�न्थाः
िन�मताः । ताः �न्थाः �ाकरणशा�स्य मानदण्डस्व�पे िव��गित �िस�ाः सिन्त । तेषु �न्थेषु
“प�रभाषेन्दुशख
े रः” अिप अन्यतमः �न्थः अिस्त ।
े र�न्थः
शैक्षिणकिवज्ञानदृष्�ा प�रभाषेन्दुशख

1

तिस्मि�ित िन�द�े पूवर्स्य ।

2

अ�ाध्यायी सू�पाठः ७/२/११७ ।

3

प�रभाषेन्दुशेखरः, शा�त्वसम्पादनो�ेश�करणम्, प�रभाषा – १५ ।
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प�रभाषेन्दुशख
े रः इित नाम�वणेन एव �ापकस्य अथर्स्य �तीितजार्यते । य�ापकं तदेव
उपकारकं , सवर्िशक्षादायकं च । यावती �ापकता तावती एव सफलता । यथा �ाकरणस्य अस्य
पािणनीयस्य लोपः शाकल्यस्य ओतो गाग्यर्स्य ईचा�मवणर्स्य इत्यादीिन सू�ािण त�न्महष�णां मतानां
सङ्�हं िवधाय पािणनेः �ाकरणस्य उपयोिगताम् अिधकािधकं करयिन्त । तत्पािणनेः �ाकरणस्य
�ापकतायाः िस�ान्तः । प�रभाषाणामिप तावदेव �ापकताम् आदाय एषः �न्थः नागेशभ�ेन िवरिचतः ।
य� �ाचीनवैयाकरणानां �ाकरणशा�े याः प�रभाषाः ताः वचन�पेण प�ठताः । पािणनीयशा�े ज्ञािपकाः
प�रभाषाः लौ�ककन्यायिस�ाः प�रभाषाः, भाष्यकारानुमो�दताः, वा��ककृ दिभिप्सताः च प�रभाषाः अ�
समािव�ाः । तादृशी �ापकता दृि�ः य� य� िशक्षणे दृश्यते, त� त� िशक्षायाः क्षे�म् आधार� दृढतरो
जायते 4। �ापकतायाः िवज्ञानम् एव मनुष्यस्य सावर्भौमं ल�यं �ापयित ।
य� �ापकता त� मुखं सङ्कु िचतं सीिमतं च भवित । अतः प�रभाषाशा�े �वेशाय �थमतः
शा�स्य प�रभाषा तदु�ेश्यं पुन� �ाख्यानस्य शैली इत्येतत् सवर्मिप िवज्ञानस्य कोटौ आयािन्त । तदेव
कोषकारे ण अमर�सहेन िवज्ञानपदेनािभिहतं यत् - “मोक्षे धीज्ञार्नमन्य� िवज्ञानं िशल्पशा�योः”5 । शा�स्य
िशल्पस्य च ज्ञानं िवज्ञानिमित उच्यते । अ� �मपू�वकाः प�रभाषाः त� एकािप अपरया सह सम्ब�ाः
ल�यसाधनतत्पराः । पदच्छेदः पदाथ�ि�ः िव�हसिहताः �ितपा�दताः । अत एव सवार्ः प�तयः,
�ितपादनशैली अिप िवज्ञानपूणार् । तत्कारणादेवायं �न्थः, �न्थकारस्य िविवधिव�ालयेषु पा��मेषु
इदनीमिप िनधार्�रतो वतर्ते । तदस्य �न्थकारस्य िवज्ञानकारणादेव ।
शा�त्वमिप

िवज्ञानशब्देनव
ै ािभिहतमत

एव

अवार्चीनाः

शैक्षिणकतकनी�कशब्दाः

�यु�ाः

त�

तकनी�कपदवाच्याः के वलं साधनभूतं संगणका�दयं�मेव न अिपतु अन्त�ार्� िवचाराणामालोडनेन सवर्�ाही
���या या चेतनतायाः स्पन्दनस्य च पोिषका येन आन्त�रकं जगत् बा�जग� �भािवतं जायते,
ल�यसाधकत्वमिप

त�

भवतु

ल�यध�मता,

पराथर्िवचारः,

शा�ीय���या

ज्ये�ानुमो�दतं

�वहारोपयोिगलोकिहतावहस्तद् वैज्ञािनकिमित उच्यते । ल�यस्याल�यं यथा के निचत् ��यते तदानीमेव
शंसनात् शासनात् च शा�स्य अस्य िवज्ञानत्वं िसद्ध्यित । त एव पक्षा अ� �काशमानीताः ।
प�रभाषेन्दुशख
े रे िशक्षणसवार्ङ्गीणिवकासस्य सम्भावना वतर्ते न वा ?
�ाकरणस्य �योजनं छा�ेषु शब्दज्ञानं तत्सम्ब�ाथर्ज्ञानं तथा च नूतनशब्दानां संरचना स्वयमेव भवेत् तदथ�
प�रिस्थत्युत्पादनमिप वतर्ते । त� मह�वपूणा�शः स्वानुभवजन्यं ज्ञानमेव वास्तिवकं ज्ञानं �ापियतुं श�ु यात् ।
तेषु �योजनिवधौ िविवधिस�ान्ताः वतर्न्ते ।
१ स्वभािवकतािस�ान्तः
२मनोवैज्ञािनकिस�ान्तः
३��याशीलिस�ान्तः
4

�ाचीनवैयाकरणतन्�े वाचिनकान्य� पािणनीयतन्�े ज्ञापकन्यायिस�ािन भाष्यवा��कयो�पिनब�ािन यािन

प�रभाषा�पािण तािन �ाख्यायन्�े । (प�रभाषेन्दुशख
े रः – मङ्गलाचरणे पृ� २, )
5
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४िनयोजनिस�ान्तः
५उ�ेश्यिस�ान्तः �चेः िस�ान्तः
६वास्तिवकतािस�ान्तः
७सामािजकतािस�ान्तः
८स्वतन्�तािस�ान्तः
९उपयोगिस�ान्तः
एतािन आधारीकृ त्यािन िस�ान्तािन �योजनिवधेः प�रकिल्पतािन वतर्न्ते । तेषु �योजनिवधेः
�योग�मात् तिस्मन् प�पदािन वतर्न्ते । येषु ��थमः प�रिस्थत्युत्पादनम् । अ� अध्यापकः छा�ेषु
कायर्मारोपयित । छा�ाः प�रिस्थत्यनुगुणं स्वयमेव वातावरणं प�रकल्प्य आकषर्यिन्त । त�
िविवधप�रकल्पनासु स्व�च्यनुसारं छा�ाः ��च �दशर्यिन्त। एतेन तेषु �चेः िस�ान्तः िवकिसतो जायते ।
अनेन �कारे ण नागेशभ�स्य प�रभाषेन्दुशेखरे शैक्षिणकिवज्ञानं समािहतम् अिस्त इित ।
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